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Milí žáci, vážení rodiče, příznivci naší školy, 

na stránkách naší ročenky Vás chceme již potřetí informovat o tom, čím jsme se během školního 

roku zabývali, čeho jsme dosáhli, jak se nám dařilo nebo co se nám ve škole líbilo. 

Žáci sami za pomoci svých učitelů sestavili jednotlivé třídní stránky. Vedoucí učitelé zase zhodnotili 

průběh roku v jednotlivých oborech vzdělávání. 

Za sebe bych chtěla vyzdvihnout píli některých žáků, pečlivou přípravu do vyučování, která se 

odrazila v úspěších některých našich žáků na různých soutěžích. Ale naše děti nežijí jen učením. Sportují, 

zpívají, malují a věnují se různým koníčkům na takové úrovni, že to zaslouží náš obdiv a blahopřání. Letos 

jsme ve spolupráci se spolkem SRPŠ ocenili některé takové žáky u příležitosti Mezinárodního dne dětí 

diplomem a finanční poukázkou jako projevem poděkování za jejich nadstandardní výkony.  

2. A Sabina Drábková hra na klavír 

3. B Veronika Smýkalová jezdectví 

4. A Marek Mikšánek vědomostní soutěže, šachy 

  Adriana Buksová mažoretky 

  Karolína Pohančeníková mažoretky 

  Štěpán Baloun házená 

  Vojtěch Kamenec házená 

  Michael Dudek florbal 

  Veronika Lefflerová házená 

  Karolína Gogelová házená 

  Sofie Červenková zpěv 

 Kristýna Pavlasová atletika 

5. A Lukáš Maceška vědomostní soutěže (M, AJ) 

  Karolína Jurčová zpěv, recitace, vědomostní soutěže 

6. B Jan Sedlář atletika 

8. A Lukáš Janiš motokros 

8. B David Kratochvíla fotbal 

 Monika Balajková tanec 

8. C Pavel Mynařík atletika 

9. C Aneta Lochmanová cyklistika 

  Tina Sabová vědomostní soutěže, tanec 

 

Specializací naší školy je rozvoj sportu, matematiky a přírodovědných předmětů. V této oblasti jsme 

zaznamenali velký pokrok kupředu především v atletice, v matematice máme tradičně pěkná umístění 

v okresních soutěžích, kde naši žáci konkurují i víceletým gymnáziím. 

Naše škola se zaměřuje na všestranný rozvoj dětí a podporuje ty žáky, kteří mají zájem o dosažení 

kvalitního vzdělání nebo se aktivně zabývají nějakým druhem umění, sportu či jiné činnosti. Ke zlepšení 

pracovních podmínek žáků i pedagogů jsme v letošním roce zahájili práci na projektu „Učíme se spolu“, 

jehož součástí je mimo jiné zřízení pozice školního psychologa. Další projekty směřované na rekonstrukci 

nebo vybudování nových odborných učeben a na vybavení školy jsou zatím ve schvalovacím procesu. 

Poděkování za další úspěšný rok patří žákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy.  

Všem krásné prázdniny a dovolenou přeje Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka školy. 

 



ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - PŘEHLED 

 

Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Růžičková 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Petr Oral 

Zástupce ředitele pro 1. stupeň, výchovná poradkyně: PaedDr. Jaroslava Dvořáková  

 

Třídní učitelé 1. – 5. ročníku 

1. A – Mgr. Otmara Jeřábková  

1. B – Mgr. Vendula Ivancová  

2. A – Mgr. Dagmar Křenková  

2. B – Mgr. Ivona Omastová  

2. C – Mgr. Jana Dratvová  

3. A – Mgr. Jana Dohnalová  

3. B – Mgr. Petra Gořalíková  

3. C – Mgr. Helena Jandová  

4. A – Mgr. Monika Vyhlídalová  

4. B – Mgr. Barbora Hrušková  

5. A – Ing. Hana Skýpalová  

5. B – Mgr. Daniel Poisel  

5. C – Mgr. Lenka Klepalová (Doleželová)  

 

6. A – Mgr. Simona Hradilová  

6. B – Mgr. Jana Sabová  

6. C – Mgr. Dagmar Stojanová  

6. D – Mgr. Michal Pilař  

7. A – Mgr. Alena Kuklová  

7. B – Mgr. Radek Štěpán  

7. C – Mgr. Edda Smiřická  

8. A – Mgr. Blanka Nevařilová  

8. B – Mgr. Jarmila Petříčková  

8. C – PaedDr. Libuše Procházková  

9. A – Mgr. Šárka Grešová  

9. B – Mgr. Pavla Ambróšová  

9. C – Mgr. Jana Polaštíková  

Netřídní učitelé 

Pavel Březina  

Jitka Gregušová  

Ing. Ivo Halabala  

Jakub Hřib  

Mgr. Jana Kučerová  

Mgr. Kateřina Mrnůštík Navrátilová  

Mgr. Žaneta Navrátilová  

Mgr. Pavla Obdržálková  

Mgr. Tomáš Trefílek  

 

Vychovatelky a vychovatelé školní družiny 

Dagmar Imramovská  

Igor Barančík  

Helena Dohnálková  

Mgr. Alena Jakubíčková  

Dagmar Solařová 

Dagmar Urbanová  

Miloslava Valouchová  
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STRUČNÝ PŘEHLED UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ na SŠ, SOU 

škola město obor ukončení  

9. ročník     

Arcibiskupské gymnázium  Kroměříž gymnázium maturita 5 

Gymnázium Hranice Hranice gymnázium maturita 1 

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Holešov gymnázium maturita 7 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Zlín gymnázium maturita 3 

Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín Zlín obchodní akademie maturita 5 

  
veřejnosprávní činnost maturita 1 

Střední lesnická škola, Hranice Hranice  lesnictví maturita 1 

Střední odborné učiliště Uherský Brod Uherský Brod chovatelství maturita 1 

Střední průmyslová škola na Proseku Praha  informační technologie maturita 1 

Střední průmyslová škola polytechnická  Zlín elektrikář výuční list 2 

  mechanik elektrotechnik maturita 1 

  mechanik seřizovač maturita 5 

  grafik pro média maturita 1 

  zpracování plastů, pryže, usní maturita 1 

Střední průmyslová škola Zlín Zlín elektrotechnika maturita 3 

  stavebnictví maturita 3 

  strojírenství maturita 3 

Centrum odborné přípravy technické  Kroměříž autoelektrikář výuční list 1 

  elektrikář výuční list 1 

  opravář motorových vozidel výuční list 2 

  mechanik seřizovač maturita 1 

  opravář zemědělských strojů výuční list 2 

 
 strojní mechanik výuční list 1 

Střední škola cestovního ruchu  Rožnov p/R cestovní ruch maturita 1 

Střední škola gastronomie a obchodu  Zlín kuchař - číšník výuční list 1 

Střední škola gastronomie a služeb Přerov vizážistka maturita 1 

Střední škola hotelová a služeb  Kroměříž gastronomie - welnes maturita 1 

  hotelnictví maturita 4 

  kuchař výuční list 1 

  cukrář výuční list 1 

Střední škola nábytkářská a obchodní  Bystřice p/H uměl.- řem. zpracování dřeva maturita 1 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice Vizovice kadeřnice výuční list 1 

Střední škola podnikatelská  Kroměříž ekonomika podnikání maturita 1 

Střední uměleckoprůmyslová škola  Uher. Hradiště průmyslový design maturita 1 

Střední zdravotnická škola  Zlín  zdravotnický asistent maturita 1 

Střední zdravotnická škola  Kroměříž zdravotnický asistent maturita 3 

  sociální činnost maturita 1 

Tauferova střední odborná škola veter. Kroměříž veterinářství maturita 4 

Střední průmyslová škola mlékárenská  Kroměříž technologie potravin maturita 2 

Střední policejní škola MV  Holešov bezpečnostně právní činnost maturita 5 

5. ročník     

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Holešov gymnázium maturita 10 

 

 



JSME PROSTĚ JEDNIČKY aneb NAŠE ÚSPĚCHY 

Jméno/družstvo Soutěž Umístění 

Vojtěch Hofman, 3. A 

Jakub Hofman, 3. C 

pěvecká soutěž – kraj 

- „O hanáckého kohóta“ 
Stříbrné pásmo 

Ondřej Balner, 5. A, Vojtěch Balner, 3. B, Michal 

Dudek, 4. A, Matěj Tkadlec, Lukáš Tureček, 3. C, 

František Doležel, 4. B, Martin Mareček, 5. B 

Floorbal - nejmladší žáci  

- kraj 
2. místo 

David Beneš, Jakub Mikšánek, Jan Vašíček, Marek 

Krumpolc, 2. A, Filip Balajka 2. B, Lukáš Tureček, 

Matěj Tkadlec, Jakub Dlabaja, Tomáš Podlas, 3. C, 

Marian Kopčil, Tadeáš Fiala, 3. A  

Mc Donald´s cup - mladší 

žáci  

- okres 

- kraj 

 

 

1. místo 

5. místo 

Patrik Vrbecký, 8. C Přírodovědný Klokan - okres 3. místo 

Daniel Měrka, 7. C 

Tadeáš Karhan, 7. C 
Matematický Klokan - okres 

2. místo 

7. místo 

David Sklenář, 9. C Matematický Klokan - okres 8. místo 

Barbora Zdráhalová, 5. C 

Lukáš Maceška, 5. A 
MO - 5. roč. – okres 

1.-3. místo 

4.-8. místo 

Matěj Pumprla, 6. C MO - 6. roč. – okres 4. místo 

Tina Sabová, 9. C 

Otakar Bartoš, 9. C 

Markéta Nováková, 9. C    

MO - 9. roč. – okres 

4. místo, postup  

6.-7. místo, postup  

8.- 9. místo 

Lukáš Maceška, 5. A   Pythagoriáda - 5. roč. - okres 7.-10. místo 

Matěj Pumprla, 6. C     Pythagoriáda - 6. roč. - okres 3.-5. místo 

Daniel Měrka, 7. C Pythagoriáda - 7. roč. - okres 7. místo 

Petr Omasta, 8. C 

Patrik Vrbecký, 8. C 
Pythagoriáda - 8. roč. - okres 

5. - 6. místo 

7.-8. místo 

Tina Sabová, 9. C 
Olympiáda v Čj - okres 

                          - kraj 

2. místo 

5. místo 

Tina Sabová, 9. C 
celostátní literární soutěž  

„Utíkej, rychle utíkej“  
4. – 10. místo 

Monika Ponížilová, 7. C 
„Svátek poezie“ - recitační 

soutěž - město 
1. místo 

Marek Sedlář, 9. C 
„Hledáme nejlepšího 

mladého chemika ČR“  
6. místo 

Pavel Mynařík, 8. C 

Kristýna Konečná, 8. C 

Biologická olympiáda  

- okres 

8. místo 

9. místo 

Veronika Galatíková, 7. C 

Vladimír Dočekal, 7. C 

Tina Sabová, 9. C 

Veronika Rožnovská, 8. A 

Marek Sedlář, 9. C 

Zeměpisná olympiáda  

- okres 

7. místo 

10. místo 

3. místo 

4. místo 

9. místo 

Matěj Půček, 6. C Eurorébus – kraj 2. místo 

Monika Ponížilová, 7. C výtvarná soutěž Sedmikvítek 1. místo  

Veronika Rožnovská, 8. A 

Zuzana Pribelská, 9. B 

soutěž v aranžování květin  

- okres 

1. místo 

2. místo 

Andrea Pospíšilová, Gabriela Kutrová, Ema Janů, 6. 

B, Natálie Olivíková, Sabina Olivíková, Karolína 

Smýkalová, 7. B, Kateřina Juráňová, Lucie 

Adámíková, Kamila Zedková, 7. A,  Nela Sehnalová, 

6. C, Ema Fridrichová, 7. C 

„Pohár rozhlasu“ - mladší 

dívky  

- okres 

- kraj 

 

 

2. místo 

2. místo 



Jan Sehnal, Jiří Kment, Stanislav Zbranek, 7. B, Jan 

Blažek, David Kryštof, Lukáš Kubíček, Jan Sedlář, 6. 

B, Petr Bárta, Matěj Pumprla, 6. C, Petr Vilímek, 

Thomas Macura, 7. C 

„Pohár rozhlasu“ - mladší 

žáci  

- okres 

- kraj 

 

 

2. místo 

5. místo 

Aneta Lochmanová, Monika Chytilová, Markéta 

Nováková, Beatrice Kotasová, Jana Polepilová, Tina 

Sabová, 9. C, Andrea Nováková, Vendula Šturmová, 

Kateřina Božková, 9. B, Anna Chytilová, 9. A, 

Vendula Soukupová, Veronika Koutná, 8. B, Kristýna 

Gabrhelová, 8. A, Markéta Barotová, Ester 

Zemánková, 8. C 

„Pohár rozhlasu“ - starší 

dívky  

- okres 

- kraj 

 

 

 

3. místo 

6. místo 

 

Pavel Mynařík, 8. C, David Kratochvíla, David 

Bardoděj, 8. B, Dominik Daďa, Kamil Mikeška, 

Matěj Kučera, Daniel Trnka, 9. A, David Josefčák, 8. 

B, Lukáš Běčák, Vít Pustka, Bronislav Kutra, 8. A, 

František Hublík, Matouš Odstrčilík, 9. B 

„Pohár rozhlasu“ - starší žáci  

- okres 

- kraj 

 

 

1. místo 

4. místo 

 

Jan Michálek, Dominik Třetina, 9. B, Ivo Kryštof, 

Richard Žák, 9. C, Dominik Daďa, 9. A, David 

Kratochvíla, David Josefčák, 8. B, Michal Formel, 

Patrik Svoboda, 8. C 

Turnaj ve florbalu - starší 

žáci  

- okres 

- kraj 

 

 

1. místo 

3. místo 

Andrea Mlčáková, Kateřina Božková, 9. B, Karolína 

Smýkalová, 7. B, Beatrice Kotasová, Aneta 

Vaculíková, 9. C, Lucie Dostálová, 6. D, Natálie 

Utěkalová, Vendula Utěkalová, 8. C, Leona 

Hlobílková, 8. B, Andrea Pospíšilová, 6. B, Lucie 

Ševčíková, 7. B  

Dívčí halová kopaná 

- okres 
3. místo 

Družstvo 1. ZŠ „Pohár starosty města“  1. místo 

Adriana Hrušková, Andrea Pospíšilová, Ema Janů, 6. 

B, Kateřina Juráňová, 7. A, Lucie Ševčíková, 7. B, 

Ema Fridrichová, 7. C, Lucie Dostálová, 6. D 

Přespolní běh - mladší dívky 

- okres 

- kraj 

 

2. místo 

6. místo 

Vendula Olšáková, 8. A, Kristýna Konečná, Anna 

Zatloukalová, 8. C, Anna Chytilová, 9. A, Vendula 

Šturmová, 9. B, Aneta Lochmanová, 9. C 

Přespolní běh - starší dívky  

- okres 

- kraj 

 

2. místo 

6. místo 

Karolína Smýkalová, 7. B, Anna Pšejová, 8. A, 

Beatrice Kotasová, 9. C, Lucie Ševčíková, 7. B 
Šplh - dívky - okres 1. místo 

Matěj Kučera, Dominik Daďa, 9. A, Marek Tatýrek, 

Richard Žák, 9. C 
Šplh - žáci - okres 2. místo 

Karolína Smýkalová, 7. B Šplh - okres 1. místo 

David Bardoděj, David Josefčák, David Kratochvíla, 

Radim Mikeška, 8. B, Dominik Daďa, Ondřej Bílek, 

Martin Starosta, Matěj Kučera, 9. A, Filip Jura, Jan 

Michálek, Dominik Třetina, 9. B, Vojtěch Řihák, 9. C 

Volejbal - starší žáci - okres 2. místo 

Andrea Pospíšilová, 6. B, Eliška Kovářová, Julie 

Měrková, Karolína Smýkalová, Antonín Sedláček, 

Stanislav Zbranek, 7. B, Daniel Měrka, 7. C 

Volejbal mix - mladší žáci  

-  okres 

 

3. místo 

Andrea Pospíšilová, Jan Blažek, Lukáš Kubíček, 

Ondřej Person, Jan Sedlář, 6. B, Rostislav Hafinec, 6.  

A, Petr Bárta, Šimon Pospíšil, David Skýpala, 6. C 

Házená - mladší žáci - okres 3. místo 

David Bardoděj, 8. B, Pavel Mynařík, 8. C, Stanislav 

Zbranek, Antonín Sedláček, 7. B, Martin Horňák, 8. 

B, Daniel Měrka, Vladimír Dočekal, Petr Vilímek, 7. 

C, Tomáš Hudec, 8. A 

Házená - starší žáci - kraj 3. místo 

 

 



I. A – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. OTMARA JEŘÁBKOVÁ 

 
Nahoře zleva: Helena Hudečková, Nela Směšná, Jana, Vybíralová, Izabela Dohnalová, Zuzana 

Mikulíková, Ludmila Karhanová, Denisa Josefčáková, Pavlína Zapletalová, Šarlota Šenk, Kateřina 

Brázdilová, Lucie Podlasová, Olivia Paštěková. 

Uprostřed zleva: Matěj Sedláček, Marek Novotníček, Richard Tomáš, Radek Vlasák, Patrik Dohnal, 

Jonáš Juráň.  

Dole zleva: Jakub Gába, Ondřej Bílek, Martin Arban, Marek Teplíček, Štěpán Husák. 

  

Děvčata a chlapci z 1. A během školního roku zažili spoustu zajímavých věcí. 

Seznámili se s novými kamarády, naučili se číst, psát a počítat. Povídali si o přírodě, 

hráli různé hry, soutěžili a účastnili se různých akcí. Velmi rádi pracovali s interaktivní 

tabulí, cvičili a kreslili.  

 

Můj první rok ve škole 

Máme pěknou školu i třídu. Je vyzdobena obrázky i číslicemi. Máme tu i koberec, na kterém cvičíme 

a můžeme si odpočinout. Ve škole je fajn.               Helena H.  

V první třídě jsem poznal nové kamarády: Patrika, Matěje, Marka, Jonáše a Olivinku. Školu mám 

rád. Naučil jsem se mnoho nového. Líbí se mi také v družině. Rád chodím na obědy.              Marek N. 

Ve škole se mi líbí. Moji nejlepší kamarádi jsou Matěj, Lucka, Jana a Kačka. Baví mě tělocvik, 

matematika a český jazyk. Školu mám ráda. Už umím číst, psát a počítat.                                Olivie P. 

 

První den ve škole Adaptační vycházka 

  



 

 

Podzimní tvoření 

 

Den Slabikáře 

 

 

 

Zimní hrníček Vědomostní soutěž v městské knihovně 

 

 

Beseda o ovoci a zelenině Dárek pro maminku 

  

 

 

Ještě než jsme se rozloučili s první třídou, čekala nás exkurze do ZOO Lešná, na kterou jsme se všichni 

moc těšili. Závěr školního roku patřil slavnostnímu předání vysvědčení. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



I. B – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. VENDULA IVANCOVÁ 

 
Nahoře zleva: Veronika Pospíšilová, Monika Kristinová, Nela Martincová, Eliška Chytilová, Kristýna 

Slováková, Kamila Staňková, Ema Mrázková, Julie Macešková, Eva Darebníčková. 

Uprostřed zleva: David Antoš, Matyáš Hána, Ondřej Nekarda, Jan Dudík, Kryštof Pospíšilík, Petr 

Stískal, Michal Crhák. 

Dole zleva: Tomáš Houdek, Ondřej Sladký, Šimon Pátek, Robert Chytil, Adam Trchalík. 

Nepřítomní: Tomáš Hradil. 

 

 

         První školní den byl pro nás 

takovým malým svátkem. Těšili jsme se 

na nové kamarády, na paní učitelku a 

na to, až se naučíme číst a psát. Naše 

první krůčky byly nejisté, ale nakonec 

jsou z nás výborní školáci. 

   

 

„Nejvíc jsem se těšila na nové kamarády.“   Monika Kristinová 

„Těšil jsem se na psaní, čtení a hlavně na paní učitelku.“   Ondřej Nekarda 

„Já jsem se nejvíc těšil na nové kamarády a na celou školu.“   David Antoš 

„Nejvíc jsem se těšil na přestávky a na tělocvik.“ Jan Dudík 

 

 

 



 

Den Slabikáře 

S Živou abecedou jsme si hravě poradili. V den Slavnosti Slabikáře se rodiče mohli podívat 

na to, co vše jsme se naučili. Poděkovali jsme jim za jejich trpělivost a práci při domácích úkolech 

básničkou a písničkou. Dokázali jsme, že si Slabikář zasloužíme, a tak hurá do toho!!!!!!!! 

 

 

Malování do sněhu Přednáška o  Hravé vědě 

 

         

Během celého školního roku jsme se toho nejen hodně naučili, ale zažili jsme i spoustu legrace. 

 

„Legrace je u nás ve třídě každou přestávku, když hraju hry se svými kamarády.“ 

                                                                                                       Ema Mrázková 

„Nejlepší den ve škole byl ten, kdy jsem dostala jedničku, protože jsem hezky psala.“   

        Kristýna Slováková 

„Největší sranda byla, když nám blblo pero na interaktivní tabuli a nemohli jsme pracovat.“  

       Michal Crhák 

„Ve škole jsem si užívala nejvíc legrace o přestávkách.“  

   Eva Darebníčková 

 

 



II. A – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. DAGMAR KŘENKOVÁ 

 
Nahoře zleva: Eliška Brázdilová, Andrea Dvořáková, Jolana Smékalová, Sabina Drábková, Kristýna 

Sadilová, Anna Jakubíčková, Karolína Klapilová, Valentýna Hublíková, Tereza Mirynská, Ella 

Kováčová, Viktorie Urbanová, Tereza Škrabalová. 

Uprostřed zleva: Vojtěch  Jančík, Jakub Mikšánek, Jakub Divílek, David Hanzlík, David Beneš, Jan 

Vašíček. 

Dole zleva: Daniel Brdička, Marek Krumpolc, Matěj Tomeček, Václav Olivík. 

 

Druhá třída je již pro nás hračka. Máme spoustu kamarádů, na které se můžeme spolehnout a obrátit 

se, když potřebujeme poradit. Umíme se orientovat ve škole, ledacos si dokážeme zařídit či vyřídit, 

neztratíme se. Ráno včas odevzdáme úkoly, omluvenky a připravíme se bez nápovědy na vyučovací hodiny. 

Společně se pozdravíme, a pokud něco nemáme, umíme se včas omluvit. Čtení, psaní a i to pro nás občas 

náročné počítání nás baví. Nejraději však vymýšlíme sloh, malujeme a píšeme.  

 

     
Jakub Mikšánek 

 

Tereza Mirynská 

 

Jakub Divílek 

 



Naše třída dobrá je, 

učení však dřina je. 

Každý mi tu pomůže,  

učení mě nezmůže. 

 

Andrea Dvořáková 

Naše třída druhá A, 

je šikovná a výborná.              

Máme hodnou učitelku,  

dá nám pětku, dvojku, čtverku.  

Někdy nám dá jedničku,                        

když umíme básničku. 

 

Vojtěch Jančík 

Už jsem druhačka, 

je to pěkná makačka.  

Násobilka, sčítaní,  

pěkně mě to unaví. 

 

Viktorie Urbanová 

Kartáč 

 

Kartáč je výborná věc. Každé ráno si s ním češu vlasy. Češe se s ním celá rodina. Doma máme 

fialový. Je škoda ho vyhodit. Když se nečešete, máte na hlavě velký chumel vlasů. A v tom chumlu vlasů se 

můžou vyskytnout vši. Ty vši se musí odstranit šamponem a potom vyčesat.                            David Hanzlík 

 

Náš kocour 

 

Je šedý a stále přede. Někdy se toulá. Mám ho moc ráda. 

Když se bojí, tak trochu syčí. Má hnědé oči a růžový čumáček. 

Rád se válí na topení a spí tam. Když jdeme ven, jde taky, je stále 

s námi. Chytá myši a ptáky. Je trochu líný, ale rád jí. Má dlouhý 

ocásek, střední nohy a malou hlavu. Dobře slyší a cítí. Je to 

mazel.                                                              Karolína Klapilová 

          

 

                                                                                                          

Kora                   Sabina Drábková 

                                                                                                  

Náš pes se jmenuje Kora. Je velmi krásná a štíhlá. Někdy zlobí, ale je i hodná. Občas mě drápne, já 

se však nezlobím. Vím, že si chce jenom hrát. Chodím s ní na procházku. Zatáhne mě za kočkou, chce ji asi 

chytit. Ale já se na ni nezlobím, protože to dělá každý pejsek. Je to můj miláček.                          

                  Kristýna Sadilová 

 

Květináč 

 

Koupili jsme keramický květináč. Do něj jsme zasadili 

květinu. Příští den začal klíčit stonek. Museli jsme jej zalévat, 

kypřit hlínu a sbírat uschlé listy. Za týden vyrostla celá květina.                                                  

 Anna Jakubíčková 

 

Morče 

 

Mám morče, které má malé a štíhlé nohy. Má hustou srst a 

hnědé oči. Když je hezky, dáme ho ven. Je to milé zvíře. 

Zeleninou, kterou má nejraději, je okurek. Někdy se s ním 

mazlím. Když jedeme na dovolenou, hlídá ho babička a děda. 

Táta si s ním někdy povídá. Mám ho rád.   

                                                                     Daniel Brdička 
 

 

 

 

 

 

Eliška Brázdilová 

    



II. B – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. IVONA OMASTOVÁ 

 
Nahoře zleva: Daniela Pjatkanová, Adéla Pavlasová, Dominika Drábková, Nikola Viznerová, Adéla 

Sedlářová, Natálie Dudová, Kateřina Černíčková, Nella Stratilová, Eliška Drábková, Vanessa 

Batjuková, Vanessa Pařilová, Kateřina Štěpánová, Natálie Marková.  

Dole zleva: Vojtěch Konečný, Rudolf Jaša, David Macháček, Jan Minařík, Jonáš Zapletal, Filip 

Balajka, Dominik Macháček. 

 

          Během celého školního roku jsme k ročním 

obdobím a proměnám přírody kreslili obrázky, vyráběli 

koláže, psali povídání, a dokonce i tvořili vlastní 

básničky. Některé ukázky si můžete prohlédnout. 

 

 

Nikola Viznerová  Eliška Drábková  

 

 



 

 
 

               Xuan Duc Vu                 Jan Minařík                  Nikola Viznerová 

 

             Natálie Marková 

Verše o jaru 

Jaro, jaro už je tady, 

zavolejte kamarády. 

Děti si venku hrají, 

ptáčkové vesele zpívají. (Dominik Macháček) 

 

Rostou krásně kytičky,  

poletují včeličky. 

Rozkvétají všechny stromy, 

zdobí zahrady i domy.  (Vanessa Batjuková) 

 

Čápi si staví svá hnízda 

a ptáček vesele hvízdá. 

První jarní květinka –  

to je přece sněženka. (Kateřina Štěpánová) 

 

Vždy zrána jdu na louku, 

hraji si tam při slunku. 

Miluju, jak cvrčci hrají 

a kobylky cvrlikají. (Jonáš Zapletal) 

 

Vyráběli jsme podzimní lucerničky 



II. C – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. JANA DRATVOVÁ 

 
Nahoře zleva: Valérie Slatinská, Kateřina Konečná, Pavla Servusová, Magdaléna Nohýlová, Thuy Van 

Do, Denisa Vaculíková, Adéla Bláhová, Natálie Štoplová, Tereza Crháková, Anna Trhlíková. 

Uprostřed zleva: Denisa Kopecká, Alžběta Kučerová, Ladislav Pokorný, Michal Durda,  

Vojtěch Sklenář, Miroslav Baloun, Liliana Dastychová. 

Dole zleva: Vojtěch Kameník, Antonín Jurča, Šimon Amros, Lumír Stojan, Filip Hošťálek. 

 

Během výuky ve druhém ročníku jsme se naučili nejen násobilku a psát správně y/i, ale také 

vhodnému chování ve škole a třídě. Je to naše dětské „pracovní“ prostředí a tvoříme si jej sami tím, jak 

respektujeme dohodnutá pravidla. Ani na chvilku se nenudíme, přestávky trávíme prostě spolu při vhodných 

aktivitách. 

 
 



 

 

Velkou událostí, kterou jsme si 

obohatili vyučování, byla návštěva firmy 

ELKO EP  ve Všetulích. Osobní péče 

majitele pana Konečného o nás, malé 

návštěvníky, byla příkladná. Ve výtvarné 

výchově jsme zaměstnancům firmy nakreslili 

a věnovali obrázek „žárovky“. 

 

 

 

Jak máme správně pečovat o naše zoubky, jsme se také naučili. Studentky vysoké školy nám 

pomocí názorných pomůcek předvedly, že péče o chrup je docela snadná, když se ovšem správně ovládá. To 

už teď umíme. 

                                       
 

 

 V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol jsme  

byli motivováni ke zdravému stravování opravdu 

poctivě. Proto se nám moc líbila uvolněná atmosféra 

s maskotem projektu v tělocvičně školy.  Co je zdravé, 

je i chutné, když máme dostatek informací. 

 

 

Druhá třída byla zkrátka docela v pohodě, 

vyjmenovaných slov a počítání do tisíce se ve třetí 

třídě nebojíme! 
 

 



III. A – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. JANA DOHNALOVÁ 

 
Nahoře zleva: Barbora Darebníková, Lucie Dobiášová, Inka Kuželová, Alžběta Bílková, Sofie 

Goldemundová, Bára Fuksová, Nikol Halašková, Klára Hudcová, Adéla Sedlaříková, Zuzana 

Sehnalová. 

Uprostřed zleva: Radim Ponížil, Tomáš Nguyen, Jakub Hradil, Adam Trnka, Marián Kopčil, Tomáš 

Zimčík, Vojtěch Hofman. 

Dole zleva: Vít Kužela, Tadeáš Fiala, Kryštof Zdráhal, Šimon Pláňava, Matěj Holub. 

 

Po prázdninách jsme zasedli do školních lavic plní elánu a sil. V průběhu roku jsme zjistili, že jsou 

potřeba. Poprat se s vyjmenovanými slovy chtělo opravdu dostatek kuráže. Jsou to potvůrky záludné, které 

se umí proměnit do nejrůznějších tvarů. Také v matematice jsme se nejednou zapotili. Násobilka nás někdy 

strašila i ve snech. Poznávání přírody se nám moc líbilo, zvláště když jsme ji mohli poznávat pomocí všech 

smyslů přímo v terénu.  

 

  
Práce s mapou a orientační běh Návštěva synagogy v Holešově 

 

Výuku jsme si zpestřili také několika výlety – poznávali jsme život a společenství včel v Rymicích, 

kde jsme také zjistili, jak se ještě v nedávných dobách mlela mouka. Navštívili jsme zámek v Holešově a 



dověděli se něco málo o jeho historii. Také jsme nahlédli do kovárny a prohlédli si práci šikovných kovářů. 

Na židovském hřbitově jsme se dozvěděli o Židech a pogromech, kterým museli po staletí čelit. 

Navštívili jsme divadelní představení ve Zlíně a zaposlouchali se do krásných tónů ve Filharmonii 

Bohuslava Martinů. Na holešovském zámku jsme navštívili různé výstavy – např. výtvarnou či 

zahrádkářskou a v parku jsme se učili běhat s mapou a orientovat se v ní. Velmi nás baví naše páteční 

čtenářské dílny, někdy si chodíme číst do parku, a to nás potom baví čtení ještě víc.  

 

  
Povídání o včelách v Rymicích Zahrádkářská výstava na zámku v Holešově 

  
Čtenářská dílna venku Zámek Holešov 

  
Den Policie ČR Den Policie ČR 

 

V červnu jsme jeli na týden na hotel Čarták zažít spoustu dobrodružství a upevnit naše kamarádství. 

Moc jsme se na to těšili! A teď už hurá na další prázdniny!  



III. B – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. PETRA GOŘALÍKOVÁ 

 
Nahoře zleva: Natálie Soldánová, Veronika Smýkalová, Tereza Pospíšilová, Gabriela Soldánová,  

Vendula Křížková, Nikola Bláhová, Judita Šlúchová, Jaroslav Karhan, Eliška Barboříková, 

Natálie Galandrová, Eliška Kučerová, Diana Dvořáková, Nikol Surová. 

Uprostřed zleva: Lukáš Gabrhel, Jiří Nohýl, Dominik Bobčík, Vendula Paldusová, Jakub Polák, 

Jan Hejník, Radim Sklenář, Ondřej Hrabal. 

Dole zleva: Jonáš Klabal, Sebastian Tomšík, Aleš Stískal, Vojtěch Balner, Daniel Zezula. 

 

Když jsme se po prázdninách odpočinutí a natěšení opět sešli, nejvíce jsme si přáli, aby ve třetí třídě 

bylo co nejméně úkolů a aby bylo málo testů. Obávali jsme se vyjmenovaných slov a snad všichni se těšili 

na výuku plavání.  

 

Dopadlo to tak, že úkolů jsme měli možná i trošku víc, testům jsme se nevyhnuli a plavání jsme si 

opravdu užívali. A vyjmenovaná slova? Posuďte sami… 

 

Výlet do Litomyšle 

Vendy Paldusová a Eliška Barboříková 

V neděli jsme jeli do Litomyšle. Než jsme odjeli, zamykali jsme dveře. Cestou jsme projížděli lesem. 

Viděli jsme mýtinu a na ní pět hlemýžďů. Mysleli jsme, že vidíme myš, ale mýlili jsme se, byl to hmyz. Vyjeli 

jsme z lesa a táta smýkl autem. 

 

Obyvatel Zbyněk 

Verča Smýkalová a Venďa Křížková 

Byl jeden obyvatel, jmenoval se Zbyněk. Bydlil na vesnici v pěkném obydlí. Měl hodně dobytka, jeho 

nejoblíbenější byla kobyla a býk. Pro dobytek stavěl příbytek a pak ten dobytek prodával. Byl hodně bystrý. 

Za čtyři roky se odstěhoval do Bydžova, měl tam moc velký byt. V bytě měl modrobílý nábytek. Nejraději 

měl obyčeje na Štědrý den. Jeho nejoblíbenější bylina byla pampeliška. 

 

Ptakopysk 

Vojta Balner a Luky Gabrhel 

Ptakopysk má velký pysk. Otvírá ho na pytláka. Ptakopysku zavři pysk a nech pytláka jít na pych. 

 

Všechno dobře dopadlo, třetí třídu jsme zvládli. Teď už se těšíme na prázdniny!!! 



Kromě učení jsme měli i zajímavé programy… 

 

  Jak jsme přišli na svět – to nás všechny zajímalo. 

 

 

 

Hravá věda se mi líbila. Zkusili jsme si udělat filtr a udělali jsme si plísňovou farmu.  Jarda Karhan 

 

Byla to zábavná přednáška. Moc mě bavily pokusy. Moc se mi líbil filtr na vodu.  Jirka Nohýl 

 

Ve středu jsme měli program HRAVÁ VĚDA. Moc se mi líbil. Nejlepší byla raketka a hoření lihu. 

Udělali jsme si plísňovou zahrádku a filtr.  Ondra Hrabal 

 

Hravá věda  

 

 

Halloween v naší třídě Ovoce a zelenina do škol - zdraví a vitamíny 

  



III. C – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. HELENA JANDOVÁ 

 
Nahoře zleva: Markéta Straková, Aneta Brázdilová, Natalia Vyvlečková, Kristýna Remešová, Sofie 

Chrástecká, Sabina Zemanová, Dominika Černíčková, Kateřina Kameníková, Patricie Anna 

Rozsypalová. 

Uprostřed zleva: Michal Chrástecký, Vladimír Žatecký, Adam Slimák, Matěj Tkadlec, Lukáš Tureček, 

Jakub Vyhlídal, Tomáš Březina. 

Dole zleva: Jakub Dlabaja, Jakub Hofman, Tomáš Podlas, Daniel Krištůfek, Jan Gaško. 

 

Několik slov třídní učitelky 

 

Společně jsme prožili první tři školní roky a kromě čtení a psaní už víte, jak používat malou 

násobilku, vyjmenovaná slova, psát a vyslovovat některé výrazy z angličtiny a třeba také popsat části rostlin 

a živočichů. Letos jsme do třídy dostali nově interaktivní tabuli, na kterou jsme toužebně čekali a ještě se 

společně chystáme na pobyt v přírodě v penzionu Čarták na Soláni v Beskydech. Příští rok vás čeká nejen 

změna kmenové třídy, ale i třídní učitelky. Přeji nám všem, i rodičům, ať se práce daří a občas si rádi 

vzpomeneme na některé okamžiky, které jsme ve třídě zažili. Zde jsou některé z nich zachycené alespoň ve 

formě textů a fotografií. 

 

Naše morče Zrzek 

Jakub Hofman 

 

Zrzek říká, že je král, 

odběhne a hned je tam, 

a každý den v pondělí 

volá: „Vstávej do školy!“ 

 

Zrzku, řekni, kolik let 

stojí tady celý svět 

a kolikrát v roce 

slavíme Vánoce? 

 

 
 



Těšení na pobyt v přírodě – Daniel Krištůfek 

Těším se na pobyt v přírodě a doufám, že se naučím něco nového. Nechtěl bych se ale dělit o jedno 

společné sociální zařízení s ostatními třídami nebo o postel. V našem pokoji se mnou bude Vyhli, Hofi, Tom 

B., Honza, Laďa a Adam. Možná půjdeme do lesa a budeme poznávat různá zvířata a rostliny. Určitě to 

bude skvělé! 

 

Co děláme rádi ve volném čase? 

SABČA: Nejraději něco vyrábím. 

VYHLI: Rád skáču na trampolíně a natáčím na 

YOU TUBE. 

NATKA: Baví mě někoho česat. 

TOM P.: Ze všeho nejraději si hraji venku. 

LUKY: Nejradši hraji hokej. 

KAČKA: Ve volném čase chodím na koně. 

DAN: Rád dělám venku parkur. 

ANY: Hraji si se sourozenci, protože je mám ráda. 

 

Čím bychom chtěli být a proč? 

ADAM: Chci být kuchařem, protože rád vařím.  

PAŤA: Budu kadeřnice. Baví mě dělat účesy. 

LAĎA: Stane se ze mě youtuber. Má moc peněz. 

HONZÍK: Budu kapitán lodi, abych mohl plout po 

moři. 

MATY: Chtěl bych být florbalista. Je to super 

sport. 

MÍŠA: Chci být policistou, abych chránil druhé. 

DOMČA: Budu pracovat v zoo. Mám ráda zvířata. 

HOFI: Chci být horolezec. Lézt ve výškách a pro 

zdraví. 

SOFČA: Jako učitelky budeme mít s Kačkou školku. 

TOM B.: Chtěl bych být archeologem. Zajímá mě to. 

MAKU: Stanu se vychovatelkou, protože se mi to 

líbí. 

DLABI: Budu fotbalistou, protože mě baví hrát fotbal. 

KIKI: Ráda bych pracovala v cirkuse, kde bych jezdila na koni, vystupovala a byla tam, kde mají krásné 

převleky. 

 

Malá třídní galerie 

  
Sabina Zemanová – Drak Sofie Chrástecká - Vločky 

Jakub Vyhlídal, Dominika Černíčková – Šály 
 

Markéta Straková – Berušky 



IV. A – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. MONIKA VYHLÍDALOVÁ 

 
Nahoře zleva: Karolína Gogelová, Lucie Kalabusová, Kateřina Zdráhalová, Klára Novotníčková, 

Kristýna Pavlasová,  Eliška Kučerová, Adriana Plandorová, Veronika Lefflerová, Kateřina Ambrožová, 

Alžběta Mynaříková, Adriana Buksová, Klára Koutná, Veronika Vlasáková, Karolína Pohančeníková. 

Uprostřed zleva: Michael Dudek, Vojtěch Kamenec, Kateřina Chytilová, Jolana Kučerová, Vendula 

Mynaříková, Sofie Červenková, Marek Mikšánek, Michal Hudec. 

Dole zleva: Šimon Brdička, Tomáš Javořík, Vít Trhlík, Štěpán Baloun, Marek Murín. 

 

Žáci po prázdninách přicházeli do nové třídy 4. A plni očekávání, co je v tomto školním roce bude 

čekat. Čtvrtý ročník je o poznání náročnější. Dětem přibyly nové předměty - vlastivěda a přírodověda. 

Taktéž je čekala změna třídní učitelky. Všechny změny žáci zvládli bravurně a bez větších problémů se 

zapojili do pracovního tempa.  

     Ale abychom jen nepracovali, organizovali jsme také spoustu zajímavých aktivit. Navštívili jsme 

dopravní hřiště, kde si děti prověřily svoje znalosti z dopravní výchovy. Před Vánocemi jsme se podíleli na 

školním projektu s názvem Karel IV., což nám moc pomohlo při výuce vlastivědy. Přiblížili jsme si tak 

lépe život a poslání tohoto výjimečného panovníka. 

     Také jsme vyráběli krásné výrobky na Vánoční jarmark. Abychom se vzdělávali i po stránce kulturní, 

zúčastnili jsme řady zábavných i hudebních 

koncertů a pořadů. Poslední divadlo, které 

jsme zhlédli, nás obohatilo o řadu nových 

slovíček z anglického jazyka. 

     Prožili jsme skvělý výlet. Navštívili jsme 

Ranč Všemina, kde jsme zažili spoustu 

dobrodružství a na závěr jsme si opekli 

chutný špekáček a to vše za doprovodu 

country písní, které jsme trénovali 

v hodinách hudební výchovy. 

 

 

 

Návštěva TyMy centra v rámci oslav  

Dne Země 



 

Šití ponožkového psa na podporu 

výcviku asistenčních psů pro nevidomé 

 

Výroba modelu našeho města v rámci 

pracovní výchovy 

 

 

Soutěžní den pro rodiče včetně 

vlastnoručně vyrobeného 

pohoštění 

 

 

 



IV. B – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. BARBORA HRUŠKOVÁ 

 
Nahoře zleva: Marie Ministrová, Karolína Kafková, Denisa Zdráhalová, Iveta Majdová, Eliška 

Kotoučková, Helena Křížková, Marcela Janišová, Veronika Sváčková, Nikoleta Tůmová, Zuzana 

Gábová, Sofie Hanispáková, Sofie Michálková, Kateřina Václavíková. 

Uprostřed zleva: Vojtěch Grygera, Rostislav Urban, Roman D. Bouchal, František Doležel, Jan Takáč, 

Vojtěch Janalík. 

Dole zleva: Viktor Ivánek, Marian Tobolík, Jan Juráň. 

Nepřítomní: Sára Miklošová. 

 

Kdo jsme?  

4. B – třída živých, veselých a tvořivých dětí. Dne 1. září jsme se společně s paní učitelkou vydali na 

cestu plnou poznání, získávání nových dovedností a také dobrodružství. První dva měsíce jsme se navzájem 

seznamovali a zjišťovali, co nás ve čtvrté třídě čeká. Nebyla to změna jen v paní učitelce třídní, ale také 

v nové paní učitelce z angličtiny – paní Staňkové, ale i v nových předmětech. Z prvouky nám vznikly dva 

předměty – vlastivěda a přírodověda, a aby toho nebylo málo, tak vlastivěda má dvě části - zeměpisnou a 

dějepisnou. Všichni jsme se také seznamovali s paní asistentkou, která nás stejně trpělivě jako paní učitelky 

provázela celým školním rokem. 

 Vzhledem k tomu, že už jsme čtvrťáci a budeme moci získat „řidičák“, tak jsme se zúčastnili 

tréninkového výcviku na dopravním hřišti v Kroměříži. Vyzkoušeli jsme si různé dopravní situace a pan 

Stratil prověřil naše znalosti v pravidlech silničního provozu.  

Čas se rychle překulil a začali jsme se pomalu připravovat na Vánoce. S jejich příchodem byla 

spojena spousta školních akcí. Nejvíce práce nám dala příprava školního jarmarku. Společně jsme všichni 

pečlivě vyráběli výrobky k prodeji. Největší úspěch měly naše rozpustné šumivé koule do koupele a 

stromeček z čajových sáčků pro zahřátí ve studeném zimním počasí také zaujal.  

Zúčastnili jsme se také projektu o Karlovi IV., na kterém se podílela celá škola. I my jsme si 

pomocí těchto prací připomínali význam jeho vlády a krásu Svatováclavské koruny. Díla jsou vystavena 

v atriu školy.  

Zábavným zpestřením výuky pro nás bylo absolvování povinného školního plaveckého kurzu. 

Plavali jsme tentokrát desetkrát po dvou hodinách. Nikdo se vody nebojíme, náramně jsme si užili vodní 

legrácky a radovánky, a ještě jsme se naučili plavat a skákat do vody. Není to báječné? 

Na jaře jsme se zúčastnili spousty zajímavých výukových programů a koncertů. K těm 

nejzajímavějším patřila návštěva Kongresového centra ve Zlíně, kde jsme se vydali společně s průvodci – 

dětmi a mimozemšťanem na cestu vesmírem. Samozřejmě na naše cestování nebyli sami, ale mezigalaktické 



vzdálenosti jim hravě pomáhal překonávat orchestr zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. Jiný koncert se 

jmenoval Hudební škatulky, a ten nám pomohl hudbu rozdělit do jednotlivých žánrů. 

Viděli jsme také několik divadelních představení. To první byla klasická pohádka O opici Žofce a 

to druhé bylo spojeno s výukou anglického jazyka – bylo v angličtině. Netradiční a akční pojetí pohádky O 

perníkové chaloupce mělo v naší třídě velký úspěch. Nezapomeneme na Merry a Johna, ale ani na 

čarodějnici. 

 
Středisko volného času TYMY nás pozvalo na několik interaktivních programů, které se vztahovaly 

k významným ekologickým datům v kalendáři – např. Den bez aut a Den Země. Děti si užily báječný 

program plný zajímavých úkolů a informací, které jsou nedílnou součástí při jejich cestě k poznání. Nás 

nejvíce zaujal program pořádaný ke Dni Země a následná beseda o Ochraně pralesů. 

 
Viděli jsme také ukázku sokolnictví se skupinou Seiferos. Byl to ohromující zážitek. S přírodou 

jsme měli spojený i školní výlet. V přírodě jsme hledali poklad na stezce Indiánů a zkoušeli si jízdu na 

koních. Vše ukončilo symbolické opékání špekáčků. 

Přírodu je nutné poznávat neustále, ale je také důležité se umět chovat v městské „džungli“ 

automobilů. Proto jsme byli skládat zkoušky v dovednostech a znalostech dopravních předpisů 

v Kroměříži na Dětském dopravním hřišti. Všichni uspěli, a prokázali tak dobré znalosti. 

Cesta za poznáním bývá někdy trnitá a nezábavná, ale my si ji umíme zpestřit podobnými programy i 

ve výuce, např. zlomky jsme počítali pomocí čtverečků z čokolády – byla to velice chutná hodina 

matematiky, nebo si žáci na video natáčeli dramatizaci písničky Večerníček a pak si výsledné dílo dali na 

Youtube. Během učení a zkoušení vznikaly také velice zajímavé perličky. Jedna za všechny: Jak byl pokřtěn 

Karel IV.? Otec vlasti.  

 

To jsme my, třída 4. B – veselá a tvořivá třída ve školním roce 2016/2017. 

 



V. A – TŘÍDNÍ UČITELKA ING. HANA SKÝPALOVÁ 

 
Nahoře zleva: Karolína Půčková, Tereza  Zicháčková, Zuzana Kadlčíková, Sára Dusíková, Markéta 

Smažilová, Karolína Jurčová, Veronika Zanášková, Denisa Vašíčková, Štěpánka Kučerová, Simona 

Staňková, Vendula Dvořáková, Barbora Agáta Dohnalová.  

Uprostřed zleva: Václav Bílek, Tomáš Nezval, Vojtěch Lochman, Rebeka Březíková, Ema Ševčíková, 

Lukáš Maceška, Petr Houdek. 

Dole zleva: David Bartík, Jan Mikulík, Ondřej Balner, Tomáš Kurcik.   

Nepřítomní: Jakub Svoboda. 

 

Akce naší třídy 

V říjnu jsme jeli na exkurzi do Brna. Navštívili jsme muzeum Anthropos, kde jsme zhlédli trvalou 

expozici malíře Zdeňka Buriana a mohli jsme si také prohlédnout mamuta. V kopuli planetária jsme 

sledovali program Úžasné planety, který nám přiblížil učivo z přírodovědy. Program byl velmi zajímavý. 

Nakonec jsme si zakoupili pěkné suvenýry.  

V únoru a březnu šest dívek a šest chlapců reprezentovalo naši školu na okrskovém a okresním kole 

ve vybíjené. Sice jsme nevyhráli, ale pěkně jsme si zahráli. Zjistili jsme, že někteří soupeři byli moc dobří, 

máme co dohánět. 

Naše třída dostala za úkol věnovat se předškolákům z různých okolních školek v programu Hrátky 

s předškoláky. K tomuto úkolu jsme přistupovali velmi vážně a zodpovědně. Všechny to velmi bavilo, byli 

jsme nadšeni a sklidili jsme velkou pochvalu. 

 

  

Hrátky s předškoláky 



Pět žáků naší třídy, kteří chodí do zahrádkářského kroužku, si vyzkoušeli své vědomosti a dovednosti 

v náročné okresní soutěži Mladý zahrádkář, kterou každoročně pořádá Český zahrádkářský svaz. Museli 

jsme se poprat se 40 teoretickými otázkami a poznat 40 různých rostlin, semen nebo plodů. Součástí soutěže 

byla i komentovaná prohlídka zámku, pohoštění a odměny pro všechny soutěžící v podobě rostlinného 

materiálu a dalších dárků.  

 

 
Okresní kolo ve vybíjené 

 

  
Přehlídka poezie v TYMY                              Karolína Jurčová 

  

 

 

Perličky z našich sešitů 

Svatý  Václav byl svatý, protože jeho matka měla příjmení Svatá. 

Podnebí jsou místa pod nebem. 

Brouci jsou: brouk Pytlík, hovnivál a pavouk. 

Mezi sladkovodní ryby patří žralok, kosatka a plejtvák. 

Ptáky dělíme na jedlé a nejedlé. 

Jednodenní kuře vydrží jeden den. 

Obojživelníci jsou had, krokodýl a medvěd. 

Lovná zvěř jsou krysy, potkani, medvěd a holub. 

Chladnokrevníkům je v zimě zima, proto odlétají do teplých krajin (vlaštovka a čáp). 

Oáza je rybník v poušti. 

Oáza je poušť s potůčkem vody. 

V pracovní výchově při šití medvídka jeden žák prohlásil: „Nejsem žádný švadlec“. 

 

 



V. B – TŘÍDNÍ UČITEL MGR. DANIEL POISEL 

 
Nahoře zleva: Nikola Jelínková, Adéla Vybíralová, Karolína Sadilová, Ondřej Vydra, Veronika 

Sedlářová, Daniela Viznerová, Barbora Mozolová, Aneta Pátková, Adéla Jonáková, Daniela 

Nedbalová. 

Uprostřed zleva: Radek Chytil, Šimon Svoboda, Tadeáš Srovnal, Josef Smažil, Martin Rektořík 

Dole zleva: Jakub Hanák, Martin Mareček. 

Nepřítomní: Martin Blaho. 

 

Do pátého ročníku všichni žáci nastupovali již s upevněnými pracovními návyky a s odhodláním, co 

nejlépe završit svoji docházku na 1. stupni. Většina dokázala úspěšně navázat na nabyté znalosti ze čtvrtého 

ročníku, který patří mezi nejnáročnější, a tyto poznatky také dokázaly děti v dostatečné míře rozvinout. 

K tomu nám vydatně pomáhaly různé výukové materiály, u kterých žáci mnohdy sami danou látku 

vysvětlovali, neboť zde beze zbytku platí Konfuciův citát: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si 

pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ 
 

 

 

 

 

 

 

         Děvčata u interaktivní 

tabule  vysvětlují v hodině 

přírodovědy princip dýchací 

soustavy, její složení i fáze 

dýchání. 



  

 

Výuku vlastivědy nám 

oživila návštěva stálé expozice 

Pavilonu Anthropos zaměřená na 

nejstarší dějiny osídlení Moravy. 

Největší atrakcí pro žáky byla 

bezesporu rekonstrukce mamuta 

v životní velikosti.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

Zeměpisnou část vlastivědy 

zaměřenou na významné evropské 

státy děti zpracovávaly ve formě 

zdařilých grafických prezentací, jejichž 

prostřednictvím jsme se seznámili jak se 

základními fakty, tak s nejrůznějšími 

zajímavostmi, zvyky a odlišnostmi 

včetně různých kulinářských specialit 

charakteristických pro dané regiony. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

Občas jsme zavítali i 

do exotických koutů světa. 

Jarní motiv zpracovaný 

v hodinách výtvarné výchovy 

nám umožnil nahlédnout do 

tajů japonské kultury. 

 

 

 

 

  

 

 

 



V. C – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. LENKA  KLEPALOVÁ (DOLEŽELOVÁ) 

 
Nahoře zleva: Lena Navrátilová, Adéla Hublíková, Tereza Kolaříková, Ester Daňková, Susan 

Macurová, Zuzana Popelková, Viktorie Anna Vyhlídalová, Hanka Zapletalová, Kateřina Skýpalová. 

Uprostřed zleva: Lukáš Chaloupek, Jakub Tělupil, Radek Ponížil, Filip Hejníček, Jakub Mařák, Hugo 

Hlaváč. 

Dole zleva: Patrik Nekarda, Filip Baloun, Tomáš Ponížil, Filip Kliment. 

Nepřítomní: Barbora Zdráhalová. 

 

      Říjnová exkurze v brněnském planetáriu nás inspirovala k vytvoření vlastní Sluneční soustavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viki úspěšně reprezentovala naši třídu v pěveckých soutěžích. Jakubovi a Lukášovi se zase dařilo 

v matematických kláních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besedu Hravá věda jsme si opravdu užili! Pokusy pana Radka Chajdy jsme se zájmem sledovali a sami si 

pak i některé vyzkoušeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V říjnu jsme si trochu zastrašili, a oslavili tak spolu svátek strašidel a duchů Halloween. Viki připravila i 

výborné halloweenské muffiny, na kterých jsme si moc pochutnali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V přírodovědě jsme se učili o dravcích a v polovině května jsme měli možnost spoustu z nich vidět 

na ukázce Seiferos. Byl to opravdu skvělý zážitek! Našli se mezi námi i odvážlivci, kteří se nebáli dravce 

pohladit. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



VI. A – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. SIMONA HRADILOVÁ 

 
Nahoře zleva: Tereza Pifková, Kamila Konečná, Martina Kohoutová, Hedvika Hlaváčová, Veronika 

Vilímková, Lucie Spáčilová, Ivana Zrníková, Simona Chytilová, Alexandra Dědičová, Sára 

Odložilíková, Karolína Vedrová. 

Uprostřed zleva: Vojtěch Nedbal, Jaroslav Merhaut, Aleš Vavruša, Lukáš Nohýl, Lubomír Ponížil, 

Kryštof Sovadina, Michal Hrbáček, Lukáš Houdek. 

Dole zleva: Petr Podvala, Stanislav Odstrčil, Rostislav Hafinec, Radim Bezděčík. 

Nepřítomní: Nela Zezulová. 

 

Třída 6. A se představuje… 

V naší třídě se sešly děti z Holešova, Přílep, Martinic, Žeranovic, Dobrotic, Tučap, Zahnašovic a 

Jankovic. Naše třída je pohodová. V hodinách sice někdy rušíme a jsme upovídaní, někdy se dostaneme do 

průšvihu, ale dokážeme i hezky spolupracovat. 

Nejoblíbenější předměty jsou výchovy, hlavně hudební výchova a matematika. Nejméně oblíbené 

předměty jsou dějepis a fyzika. Ale ze všeho nejvíc máme na škole rádi prázdniny!  

Nejoblíbenější učitelé jsou Jana Polaštíková, Tomáš Trefílek a Pavel Březina. 

Nejhorší na druhém stupni je, že se musíme pořád stěhovat z patra do patra. 

Nejlepší zážitky jsme měli z adaptačního kurzu. Nejvíc se těšíme na lyžařský výcvik. 

Výroky učitelů, které nás dostaly:   

 Pan učitel Halabala: „Nerozsvěcuj, svítí světlo boží.“ 

 Pan učitel Oral: „Nehraj si s tou krávou, nebo poletí z okna.“ 

  



Malujeme cirkus ve VV… 

 

 

 

Na adaptačním kurzu na Hostýně… 

 

 



VI. B – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. JANA SABOVÁ 

 
Nahoře zleva: Kristýna Chytilová, Valerie Kohoutová, Gabriela Kutrová, Adriana Hrušková, Linda 

Mikešková, Andrea Pospíšilová, Ema Janů, Valérie Zdráhalová, Viktorie Janálová, Vanesa Turzíková, 

Anna Pham. 

Uprostřed zleva: Pavel Oral, Lukáš Kubíček, David Kuba, Jiří Ševčík, Daniel Chlup, David Kryštof, 

Jan Sedlář, Jan Blažek.  

Dole zleva: Jan Vydra, Radim Husák, Ondřej Person, Filip Bělíček, Petr Zámorský. 
 

Co nás překvapilo po příchodu na 2. stupeň, do nové třídy? 

Andrejka: Čekala jsem víc nových lidí z jiných škol. Honza V.: Adaptační pobyt a noví učitelé. Dan: 

Elektronická žákovská a školní samospráva – to na 1. stupni nebylo. Gabča: Velká škola, noví spolužáci 

a  učitelé. Honza S.: Že jedeme na sportovní soustředění. Kristy: Noví učitelé a spolužáci, rozdělení 

pracovních činností na pěstitelky a dílny. Vaneska: Velká škola, hodně lidí, noví učitelé, spoustu věcí si 

v hodinách promítáme. Linda: Nový kolektiv, učitelé, adapťák. Adrianka: Hodně učitelů a lidí ve třídě, 

třídní samospráva, děláme různé výzdoby třídy. Lukáš: Učitelé a jejich známkování, někteří super noví 

spolužáci, musíme přecházet do jiných tříd. Pavel: Nový kolektiv, spolužáci, těžší učivo. Anička: Noví 

učitelé, elektronická žákovská, časté stěhování do jiných tříd, vlastní výzdoba třídy – vánoční, 

velikonoční… Ema: Překvapilo mě, že jsem se dostala do sportovní třídy, moc jsem se snažila zlepšit, super 

spolužáci. Honza B.: Hodní učitelé, máme míň úkolů, chybí dveře u záchodů. Valča K.: Noví spolužáci, 

musíme přecházet do jiných tříd, sami si zdobíme třídu. Valča Z.: Je to lepší než na 1. stupni, cítím se starší, 

nový kolektiv, elektronická žákovská. Viki: Na II. stupni je to, aspoň pro mě, lehčí než na 1. stupni, máme 

celkem dobrou třídu, na každý předmět máme jiného učitele, v tělocviku se dobře učíme nové věci. David 

K.: Jsme dobrý kolektiv, jsou tu dobří učitelé. Jirka: Adapťák, vítězství ve fotbalovém turnaji, noví žáci, 

nová paní učitelka, holky nejsou špatné ve sportu, tělocvikář je atlet a učí nás dobré věci, je s ním sranda. 

David K.: Noví spolužáci i učitelé, stěhování do jiných tříd, elektronická žákovská. Filip: Nová třída a nové 

předměty. Peťa: Velká škola, noví učitelé, víc spolužáků. Radim: Noví žáci, jiní učitelé, těžší úkoly, hodně 

se stěhujeme, všichni ve třídě máme rádi sport a spolupracujeme. Ondra: Noví učitelé a žáci, mnoho 

soutěží. 



Jak jsme reprezentovali 

Reprezentace školy: 

Dívčí fotbal: Ema Janů, Andrea Pospíšilová. Kondiční testy: Jan Sedlář, Viktorie Janálová. Florbal: 

Radim Husák, Daniel Chlup, Lukáš Kubíček. Přespolní běh: Ema Janů, Andrea Pospíšilová, Adriana 

Hrušková, Jan Sedlář. Házená: Andrea Pospíšilová, Ondřej Person, Lukáš Kubíček, Jan Sedlář, Jan Blažek. 

Volejbal: Andrea Pospíšilová. 

Reprezentace třídy: 

Skok do výšky: Jan Sedlář, Anna Pham, Petr Zámorský. Školní liga – fotbal: 1. místo, florbal: 2. místo, 

přehazovaná: 1. Místo. Výzdoba třídy - vánoční: 3. místo, jarní a velikonoční: 2. Místo. Zeměpisná 

olympiáda – šk. kolo: Pavel Oral, David Kuba, Radim Husák, Daniel Chlup (1. místo, postup do okresního 

kola). Biologická olympiáda – šk. kolo: Jan Sedlář, Pavel Oral, Kristýna Chytilová, Filip Bělíček, Adriana 

Hrušková (1. místo, v okres. kole 7. místo). Soutěž v anglickém jazyce – šk. kolo: Filip Bělíček, Petr 

Zámorský, Viktorie Janálová, David Kryštof, Valérie Zdráhalová, Anna Pham, Jan Sedlář. Recitační soutěž 

– šk. kolo: Ema Janů, David Kryštof, Kristýna Chytilová, Valérie Zdráhalová. 

 

 

  

Z přírodopisné exkurze do ZOO Lešná (7. 4. 2017): 

Největším zážitkem byla návštěva pavilonu rejnoků – mohli jsme si je hladit i krmit. Měli jsme svou 

paní průvodkyni, která nás seznámila s „africkou“ částí zahrady, kde se nám nejvíce líbili sloni a žirafy. 

Dověděli jsme se, že v příštím roce se má jedné slonici narodit slůně. 

 

 

Z dějepisně-zeměpisné exkurze na Pálavu 

(13. 10. 2016): 

Navštívili jsme archeopark v Pavlově, 

kde jsme si prohlédli expozici lovců mamutů. 

Jedná se o velmi moderní muzeum – s historií 

se návštěvníci seznamují pomocí 

nejmodernějších technologií, a co víc - celé 

muzeum je vybudováno pod zemí! Součástí 

exkurze byl také výšlap na zříceninu Dívčí 

hrady a prohlídka města Mikulov s návštěvou 

zámeckého sklepa s obřím sudem. 

Z adaptačního pobytu (7.-9. 9. 2016): 

Všichni jsme se tam těšili. Hráli jsme 

různé zábavné hry, díky kterým jsme se lépe 

poznali. Konala se i výprava na Tesák, která 

byla super. Náročná, ale i plná legrace byla 

cesta domů – pěšky z Hostýna do Holešova. 

 



VI. C – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. DAGMAR STOJANOVÁ 

 

Nahoře zleva: Marie Matyášová, Veronika Spáčilová, Viktorie Jana Kocfeldová, Ivona Navrátilová, 

Daniela Bláhová, Julie Krušoftová, Nela Pumprlová, Nikol Přívarová, Tereza Úlehlová, Nela 

Sehnalová, Markéta Nedbalová. 

Uprostřed zleva: Dominik Konečný, Matěj Půček, Petr Bárta, Šimon Pospíšil, Ondřej Ambróš, Martin 

Stejskal, David Skýpala.  

Dole zleva: Tomáš Janečka, Matěj Pumprla, Pavel Zdražil, Jiří Novák. 

Nepřítomní: Kateřina Nedbalová. 

 

 Všechno to začalo soustředěním, to jsme se ještě neznali. 

 Naše třída je velmi, ale opravdu velmi hlučná. 

 Máme rádi školní výlety, hodně se tam nasmějeme, až nás z toho koutky bolí. 

 U nás ve třídě jsou různí lidé. Jeden je velký vtipálek, druhý velký průserář, někteří se moc 

neprojevují, jiní se snaží na sebe upoutat pozornost. 

 Navzájem se kamarádíme a na svoje kamarády nenadáváme. 

 V naší třídě jsou všichni (tak nějak) kámoši, sice jsme každý úplně odlišný, ale právě v tom se 

vyjímáme, protože se všichni navzájem doplňujeme. 

 Někdy se sice navzájem štveme, ale to prostě k lidem patří. 

 Naše třída je prostě supr. 

 Mám ráda naši třídu.  



Nejsme jen matikáři, zvládneme i pohádku! Klidně se posaďte a čtěte: 
 

O Honzovi na zámku 

Na kopci u malé vísky stával pustý zámek. Jednou za deště přišel do vsi na noc Honza. Sotva se o 

zámku dozvěděl, spěchal nahoru. Prošel zámeckou branou a vešel do pokoje. Sundal si mokré šaty, ze skříně 

si vytáhl noční košili a hup do postele. V tu ránu usnul. Najednou ho probudil hluk. 

 

Copak asi Honzu probudilo? V našich slohových pracích jsme se to dozvěděli: 

 Tajemná osoba s šátkem na hlavě a se stejným znaménkem na krku, jako má Honza. 

 Princezna, která křičí: „Je tady myš, pomóc!“ 

 Svícny, které poletovaly po celém sále a křičely o pomoc. 

 Dva oblečené talíře zakleté v zrcadle, jak se dohadují. 

 U jedněch dveří spí drak. 

 Hnusná ježibaba nad kotlem, která mumlala „kfgrbfl“. 

 Služebnictvo, které začalo pracovat a jeden sloužící, který 

 uviděl Honzu a zavolal: „Stráže, stráže, vetřelec je tady!“ 

 Dívka s poškrábaným a vrásčitým obličejem. 

 Stará baba, která se snažila dostat do zámku. 

 Drak, který pustošil zámek. 

 Malý zelený skřítek, který si chtěl udělat palačinky. 

 Trubači, co začali vytrubovat. 

 Několik rytířů v černé zbroji, jak drancují ves. 

 Strašidlo Bordelář, které rozhazovalo všechny věci, které uneslo. 

 Loupežníci, kteří ukradli královu korunu. 

Jsme třída plná holek a kluků, každý umí něco víc a něco zase míň. 

Co vyrobíme,     to prodáme     nebo vystavíme. 

 

Když sportujeme, tak naplno, když malujeme, tak krásně a když se bavíme, tak to stojí za to! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. D – TŘÍDNÍ UČITEL MGR. MICHAL PILAŘ 

 
Nahoře zleva: Kateřina Kruťová, Klára Kolomazníková, Veronika Paarová, Žaneta Foltýnová, Klára 

Krejčí, Klára Podolová, Viktorie Utěkalová, Barbora Polášková, Lucie Dostálová, Valentýna Maštová, 

Zuzana Škrabalová. 

Uprostřed zleva: Marek Pirkl, Vojtěch Mlčák, Martin Liška, David Janál, Daniel Svačina, Josef 

Ševeček, Michal Jurčík. 

Dole zleva: Jiří Dobiáš, Martin Kadlčík, Josef Hausknecht, Filip Svoboda. 

Nepřítomní: David Sklenařík. 

 

Něco o nás… 

My jsme 6. D. Jediné déčko na této škole, které skoro nikdo 

nemá rád. Ale proč? To jsme ještě nezjistili. Provedu Vás naší třídou 

a uvědomíte si, že tak špatní nejsme. Je nás tu celkem 23. Není to sice 

mnoho, ale i tak je nás plná třída.  Ve třídě máme spoustu 

talentovaných a kreativních lidí, fotbalisty, čtenáře, malíře, sportovce 

i zpěváky, dokonce parkuristu i všeználka na historii. 

Legrace tu nechybí a navzájem se tolerujeme.  Učení některé 

baví, některé ne. Někdy spolu válčíme, nemáme stejné názory. Ale 

jsme teprve šesťáci a prvním rokem procházíme těmito chodbami. Za 

ty tři další roky, co tu budeme tvrdnout, určitě budeme nejlepší parta. 

Nikdo nás nechápe, nikdo nás nemá rád. Ale kdo je dole, už může jen 

nahoru.         

Žaneta Foltýnová 



Adapťák v září na Hostýně – první společná 

akce, noví kamarádi, nové zážitky, unavené nohy, 

ostych, odhodlání, seznámení, sranda i stesk po 

rodičích. 

Dobrý 

konec. 

 

 

 

 

 

Říjnová zeměpisně-dějepisná exkurze na Pálavu – 

bundy, deštníky, pořádnou svačinu, kapesné a fičíme busem na 

jižní Moravu – Pavlov, Sirotčí hrad, Mikulov a domů. Bylo to 

bezva. 

 

Sportovní turnaje 6. ročníků v míčových hrách 

ukázaly, jak skvělý jsme kolektiv. Hráli většinou kluci, 

ale holky chodily pravidelně fandit a vyburcovaly nás 

k drtivým výkonům. Nikdy jsme nebyli poslední, 

jednou jsme zvítězili.         

Máme 

nejlepší 

Fans na 

škole. 

Experimentárium Otrokovice – listopad - čas na to, 

zalézt do tepla laboratoře – termokamera, elektronový 

mikroskop, kladkostroj, kupa vynálezů, až z toho šla hlava 

kolem. 

 

Na exkurzi do ZOO Lešná jsme 

jeli autobusem hned ráno. Viděli jsme 

krávy s hrbem na zádech. V rychlém 

občerstvení jsme si dali párky v rohlíku a 

někdo klobásu. Viděli jsme i chipmunky. 

Byli hrozně malí. Pepa a Dan vlezli do 

vozíku a roztlačili se. Pan učitel je začal 

honit s deštníkem v ruce.  Potom jsme 

jeli domů. 



VII. A – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. ALENA KUKLOVÁ 

 
Nahoře zleva: Sabina Svačinová, Simona Kotasová, Sabina Bakalíková, Kamila Zedková,  

Lucie Adamíková, Denisa Vybíralová, Kateřina Juráňová, Petra Kalabusová, Iva Javoříková. 

Uprostřed zleva: Jiří Šálek, Kryštof Novosad, Petr Kliment, Bronislav Polášek, Jaroslav Sotolář, 

Vojtěch Podsedníček. 

Dole zleva: Adam Štefanko, Samuel Svoboda, Václav Kužela. 

Nepřítomní: Kevin Hlaváč. 
 

Do 7. třídy přicházejí žáci vždycky s velkým očekáváním, protože po Vánocích je pro ně připraven 

„lyžák“. Už od podzimu sledují počasí, chystají vybavení a těší se. Naše třída toto období prožívala stejně. 

Nakonec jsme se dočkali mrazů, sněhu i odjezdu. A jaké zážitky a dojmy z lyžáku máme? Něco málo 

prozradíme. 

 

                  LYŽÁK                        V ZIMĚ 

     Máme tady lyžák,       Na lyžák vede cesta    

     je to pěkný svižák.      jako žádná ze sta. 

     Lyžáky si nasadíme,     Na lyžáku byla psina, 

     lyže k tomu připojíme            ale taky velká zima. 

     a šup z kopce jedem.     Broňa lovil zajíce, 

                               L. Adamíková     zapotil se velice. 

                           a P. Kalabusová                   V. Kužela 

                       a V. Podsedníček 

 

 



 Pohled Simony Kotasové  

O naší třídě jsem od začátku neměla dobré mínění. Ale když byl lyžák, všechno se změnilo. Začala 

být legrace a můj názor na třídu se úplně změnil. Hlavní bylo naučit se lyžovat, ale každý ze třídy si odnesl 

i něco navíc. Poznali jsme se v nezvyklých situacích, prožili něco nového a také našli nové kamarády. 

Začala jsem naši třídu vidět jinak. Hlavně jsem zjistila, že svět je lepší místo. 

 

 

Mezi naše nejoblíbenější předměty v tomto školním roce patřilo vaření. Je to předmět, ve kterém 

můžeme projevit svoji fantazii, schopnost spolupracovat, rozdělit si úkoly a nakonec si pochutnat na 

vlastnoručně připraveném jídle. Výuka probíhala v nově vybudované a novým vybavením zařízené 

kuchyňce. Škoda, že v příštím roce už tento předmět v našem rozvrhu nebude.  

  

                                            

 



VII. B – TŘÍDNÍ UČITEL MGR. RADEK ŠTĚPÁN 

 
Nahoře zleva: Eliška Kovářová, Karolína Smýkalová, Sabina Olivíková, Daniel Nedbal, Tomáš Janál, 

Stanislav Zbranek, Natálie Olivíková, Nikola Pulcová, Michaela Vajglová. 

Uprostřed zleva: Jiří Kment, Jan Rušikvas, Václav Bouška, Vojtěch Šimčík, Petr Pulec, Pavel Janoš, 

Jan Sehnal, Mgr. Radek Štěpán. 

Dole zleva: Samuel Tomšík, Vilém Ševčík, Antonín Sedláček, Tomáš Hanák, Jakub Němec. 

Nepřítomní: Lucie Ševčíková, Julie Měrková. 

 

Několik básní 7. B 

Naše třída 

7. B se pohádala, 

Záchranka jim pomáhala. 

Mléko hnedka vypili, 

mikiny si oblékli. 

Vašek běhal se sekerou, 

Kuba z toho měl mikinu modrou. 

 

Kaktus se jim polámal, 

Vilém házet pomáhal. 

Dohodil až 11 metrů, 

uběhl až 12 centimetrů. 

Olivíková S., Smýkalová, Kovářová

Obrázek: Pavel Janoš 



Stavitel 

 

Jednou se pán vynořil z moře 

a nasedl na kuře. 

Přijel ke stavení, 

uviděl tam kamení. 

 

Sto návrhů měl, 

hned stavět jel. 

První dělal Penny, 

hned si koupil pleny. 

 

Nasedl na koně. 

Vrr… 

Pán náhle zakřičel, 

Prr!!! 

 

Na cestě potkal 7. B 

a děti zakřičely jééé. 

Sportovat s nimi šel 

a v duchu si pěl. 

 

I když nechtěl odejít, 

musel se s tím spokojit. 

Do dalekých krajin odjel 

a pak o tom vyprávěl. 

 

Olivíková N., Měrková, 

Ševčíková, Vajglová 

 

O jednorožci a chlupu 

 

Jednorožec létal u palmy. 

Vždy večer než šel spát, 

vidím ho z paneláku 

do robota ruku cpát. 

 

Chloupek namodralý vánek 

odnášel, 

do třídy 7. B zahučel. 

Sedm sportovců viděl utíkat, 

jeden zakopl a začal hýkat. 

A naneštěstí žvýkal žvýkačku, 

kterou koupil na zastávce za 

kačku. 

 

Obrázek: Eliška Kovářová 

Na pomoc mu přispěchal 

jednorožec hezký. 

Život mu zachránil a pak 

dostal pěstí. 

 

Pulec, Tomšík, Janoš 

 

 

 

 

Můj den s Bejrem 

 

Doma sto čajů mám, 

cereálie do misky dám. 

Ráno si lžíce mléka dám 

a pak se s Petrem umývám. 

 

Obrázek: Michaela Vajglová 

Venku lije celý den, 

Bejra potkám před vchodem. 

A večer jím večeři, 

Bejr už není u dveří. 

A když s Bejrem sportuju, 

se 7. B se raduju. 

 

Zbranek, Sehnal, Rušikvas 

 

 

Obrázek: Julie Měrková



VII. C – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. EDDA SMIŘICKÁ 

 
Nahoře zleva: Lucie Štěpánková, Sabina Vrbecká, Ema Fridrichová, Natálie Olšáková, Monika 

Ponížilová, Lily Arnfelserová, Kamila Polišenská, Adéla Ivánková, Veronika Galatíková. 

Uprostřed zleva: Daniel Měrka, Thomas Macura, Pavel Ondráček, Radim Kutra, Petr Vilímek, 

Vladimír Dočekal, Marek Letev, Jan Maceška. 

Dole zleva: Tadeáš Karhan, Radoslav Šťastný, Ondřej Vykoukal, Jiří Štopl,  Ondřej Nedbal. 
 

Letošní „nejsilnější“ zážitky… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První školní den 

Když nastoupili jsme do naší 

třídy, 

uviděli jsme zas ty lavice. 

Neměli jsme žádný křídy, 

zato duté palice. 

 

Když zazvonil ten strašný 

zvonec, 

přišla paní učitelka. 

My věděli, že je to KONEC! 

A hned z ní byla mučitelka. 

 

Když skončily ty dvě hodiny, 

jeli jsme domů na kole. 

Zas se nás ptaly rodiny,  

jaké to bylo ve škole.  

Lily, Adéla 

 

Soustředění Trnava  

shikaku hledání pokladu diskotéka pokusy 

vyrábíme krasohledy pamětní kameny  

rýsování pokoje stavby ze špaget buzoly 

hvězdáři stezka odvahy kombinatorika  

logika sudoku  golo sonobe 



V kuchyňkách si navaříme, 

hlavně ať nic nezkazíme. 

První týden palačinky, 

chutnají jak od maminky. 

Pár se nám jich roztrhlo. 

„Já jsem ale nemehlo!“  

Třetí týden řízeček,  

kuřecí prsní pláteček. 

Maso to je záhada,                       

klesá nám z něj nálada. 

Pak však jdeme prostírat. 

Nebudem nic předstírat. 

„Fuj! Mňam! Lahoda!“ 

Je to ale pohoda.  

Monika, Sabina, Natka, Radek,  

Ondra N. 

 

Na začátku to bylo v klidu. 

Poté to postihlo celou třídu. 

Jdeme na to po hlavě,  

vypadáme hladově. 

 

Parťák neumí zapnout troubu, 

na pizzu nedonesl ani houbu. 

Vždy se hodně snažíme, 

pokaždé něco zkazíme. 

 

Když děláme maso, 

říkáme si: „Ty kráso“. 

Maso se nám připaluje, 

Edda nás už kontroluje.          

Jirka, Pavel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svět vědy a techniky Ostrava 

 autobus fárání šifrování pokusy 

muzeum důlního záchranářství 

dole v dole    po námaze nutné 

občerstvení 3D kino výroba energie 
LANDEK PARK řetízkové šatny 

Vaření with Edda 

hodina je dobrá teda. 

Celou dobu kuchtíme, 

pak se z toho najíme. 

Učitelé chutě mají 

a rádi se podívají. 

„Na kolenou vás prosíme, 

známky vám pak zlepšíme“. 

„To je výborné“, řekli 

učitelé. 

Vychutnají si to celé. 

Pak si rychle vzpomenou,  

že jim vlaky ujedou. 

Batoh hodí na záda, 

běží jako zamlada.  

Marek, Veronika 

 



VIII. A – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. BLANKA NEVAŘILOVÁ 

 
Nahoře zleva: Markéta Popelková, Klára Vedrová, Magdaléna Rožnovská, Adriana Nejezchlebová, 

Adéla Barboříková, Edita Ehrlichová, Eliška Bláhová, Viktorie Karla Wojnarová, Ludmila Dědičová, 

Anna Pšejová, Kristýna Gabrhelová, Vendula Olšáková. 

Uprostřed zleva: Bronislav Kutra, Vít Pustka, Tomáš Hudec, Lukáš Běčák, Ondřej Vaculík, Michal 

Spáčil, Vojtěch Hanák, Lukáš Janiš. 

Dole zleva: Tomáš Barot, Dominik Víceník, Jakub Brázdil, Antonín Hudeček, Josef Měrka. 

Nepřítomní: Veronika Rožnovská. 
 

   

 

 

 

 

 

 

Jó, Praha…     Atmosféra v naší třídě je kamarádská, zábavná 

Začalo to Prahou 

Dne 20. 10. 2016 se naše třída vypravila na celodenní výlet do největšího města České republiky- do 

Prahy. Všichni se na výlet moc těšili, proto není divu, že už brzy ráno byli nastoupeni na nádraží v Hulíně. 

Cesta vlakem společnosti LEO Expres nakonec ani netrvala moc dlouho. Hned poté, co jsme dojeli na hlavní 

nádraží v Praze, jsme se vydali na Václavské náměstí s proslulou sochou svatého Václava, před kterou se 

tlačilo mnoho turistů z různých zemí světa. Dále jsme pokračovali na Staroměstské náměstí, kde jsme mohli 

vidět orloj i Staroměstskou radnici, ale také mnoho pouličních umělců.  



Potom jsme přešli přes Karlův most se spoustou stánků, až jsme se dostali na Pražský hrad. Jakmile 

jsme zhlédli slavnou výměnu stráží, zašli jsme i do Katedrály svatého Víta, která nás ohromila nádhernou 

středověkou gotikou. Okouzlily nás také malinké domečky Zlaté uličky a poté už nás čekal výstup na vrch 

Petřín, kde se nad námi tyčila známá Petřínská rozhledna a nedaleko stálo i magické zrcadlové bludiště. Na 

Petříně jsme si mohli vybrat, jestli se chceme podívat na rozhlednu nebo do bludiště. I když si každý vybral 

něco jiného, věřím, že obě dvě místa nám přinesla krásný zážitek. Naše poslední cesta vedla do nákupního 

centra Palladia, kde si každý mohl něco koupit. Potom nás čekala jenom cesta domů. I když náš výlet už 

skončil, všichni by si ho jistě rádi zopakovali.      Veronika Rožnovská   

Co nám udělalo radost 

Příprava Vánočního jarmarku – projekt Vánoční vyrábění 

K vyrábění jsme si donesli potřebný materiál, jako jsou odličovací tampóny, větvičky, papír, tavné 

pistole atd. Rozdělili jsme se do skupinek, kde každý tvořil jiný výrobek - krásné a jednoduché stromečky, 

obrázky a vánoční ozdoby. Řekli byste, že je to nenáročná práce? Ano, až na to, že si jeden nejmenovaný 

žák stihl přilepit prsty vteřinovým lepidlem, takže legrace také nechyběla. A co nás těšilo nejvíce, vše bylo 

pro dobrou věc… 

                            

Byli jsme opravdu „zapálení“         To se nám povedlo 

Projekt u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. 

Měli jsme za úkol vyrobit postavu z doby Karla IV. a napsat o ní zajímavé informace. Postava měla 

být v životní velikosti. Někteří dělali vlasy, jiní malovali obličej a další se starali o oděv a doplňky. Bylo 

fajn, že jsme se jako třída shodli a společně stráveným časem posílili naše vztahy. 

     Edita Ehrlichová 

    



VIII. B – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. JARMILA PETŘÍČKOVÁ 

 
Nahoře zleva: Adéla Vinklárková, Veronika Havelková, Monika Balajková, Hana Chytilová, Leona 

Hlobílková, Barbora Lefflerová, Veronika Koutná, Simona Zelená, Kristýna Hlobilková, Aneta 

Hausknechtová, Tereza Mrázková, Markéta Kolaříková. 

Uprostřed zleva: Tomáš Havelka, Denisa Kadlubová, Eva Ševčíková, Martin Horňák, Jolana 

Pospíšilová, David Bardoděj, Kamila Hrbáčková, David Kratochvíla. 

Dole zleva: Aleš Stoklásek, Jakub Krejčí, David Josefčák, Radim Mikeška, Michal Bajgar. 
 

 

V osmém ročníku řada z nás už přemýšlí nad tím, co bychom chtěli v životě dělat. Proto jsme se ve 

třídě rozhodli, že napíšeme naše vysněná povolání: 

Michal – technik, Monča – tanečnice v zahraniční taneční skupině, David B. – házenkář, Aneta – zdravotní 

sestra v nemocnici, Tom – právník, inženýr nebo vědec, Verča H. – architektka zahrad a domů, Kristýna – 

zdravotní sestra nebo učitelka v mateřské škole, Leona – doktorka nebo zvěrolékařka s vlastní ordinací, 

Martin – elektrikář, Kamča – učitelka v mateřské škole, Hanka – fotografka, David J. – policista nebo 

hráč v české florbalové reprezentaci, Denisa – učitelka (nejlépe v mateřské škole), Markéta – kosmetička 

nebo herečka, Verča K. – učitelka a chtěla by pracovat na 1. ZŠ Holešov, David K. – fotbalista, který bude 

hrát v Arsenalu, Kuba – programátor, Bára – jako malá chtěla být učitelkou, Radim – čichač k voňavým 

kapesníkům, který bere 20 000 měsíčně, Terka – v dětství chtěla být učitelkou nebo policistkou, Jolča – 

překladatelka knih, Aleš – chtěl by být v extra lize požárního útoku, Eva – nejraději by byla herečkou, 

protože ji baví chodit do dramatického kroužku, Adéla – moderátorka, Simča – princezna. 

 

Za deset let můžeme porovnat, jestli se nám podařilo dosáhnout našich snů.  

 

  



Exkurze na SŠNO 

Tento školní rok jsme v listopadu navštívili střední nábytkářskou školu. Jeli jsme ráno vlakem až do 

Bystřice. Po chvilce zmatků nás pustili do školy, kterou jsme si napřed prohlédli. Pak jsme si mohli zhotovit 

vlastní krmítko pro ptáky. Asi po hodině jsme měli hotovo. Někomu se povedlo více a jinému méně, ale o to 

tady nešlo. Hlavně jsme si měli vyzkoušet práci se dřevem a porozhlédnout se po škole, kdyby měl někdo 

zájem se na školu přihlásit. Na exkurzi byla sranda, zároveň jsme se i něco dozvěděli.  

       David Bardoděj 

 

Výlet do Prahy 

Dne 20. 10. jsme se vydali na výlet do Prahy. Cestu vlakem jsme si všichni užili. Hned po příjezdu 

jsme šli na Staroměstské náměstí a tam jsme se podívali na Pražský orloj. Pak jsme pokračovali na Karlův 

most, kde to bylo vážně moc hezké. Naše kroky směřovaly Nerudovou ulicí na Pražský hrad, kde jsme 

zrovna stihli střídání stráží, pak jsme museli projít kontrolou, abychom se dostali i do vnitřních částí.  

Po prohlídce jsme vyšli na Petřín, cesta byla delší, ale myslím si, že to stálo za to. Mohli jsme si 

vybrat, jestli chceme na rozhlednu nebo do zrcadlového bludiště. Věřím, že obě varianty byly zajímavé. 

Naše poslední cesta vedla do nákupního centra Palladia, kde jsme strávili asi hodinu. Malými nákupy jsme 

zakončili celý výlet do Prahy. Potom nás čekala jenom cesta domů. Myslím si, že se všem Praha líbila, i 

když nás bolely nohy.                

                 Hanka Chytilová 

 



VIII. C – TŘÍDNÍ UČITELKA PAEDDR. LIBUŠE PROCHÁZKOVÁ 

 
Nahoře zleva: Monika Zajíčková, Kristýna Konečná, Marie Pospíšilíková, Vendula Utěkalová, Nikol 

Guľová, Ester Zemánková, Bára Navrátilová, Natálie Utěkalová, Kamila Sklenářová, Kristýna 

Křížková, Anna Zatloukalová, Markéta Barotová. 

Uprostřed zleva: Michal Formel, Petr Omasta, Pavel Mynařík, Patrik Vrbecký, Matyáš Juračka, Lukáš 

Doležel, Patrik Svoboda. 

Dole zleva: Marek Závojský, Karel Kliment, David Jemelík, Radim Chytil. 

Nepřítomní: Radek Cholasta. 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

I v tomto školním roce jsme zažili jako třída hodně zábavy a srandy. Na 

začátku září jsme se zúčastnili, jako již v předcházejících školních ročnících, 

matematického soustředění. Letos poprvé jsme změnili ubytování z Rusavy na 

Trnavu. Ještě ve škole jsme se klasicky rozdělili do pokojů, abychom na místě už 

jen dostali klíč a mohli jít vybalovat. Když jsme dojeli, před námi stály 3 menší 

chaloupky společně s budovou, ve které jsme trávili větší část našeho pobývání na 

Trnavě, a to učením, ale samozřejmě také občerstvováním. Všechny pokoje byly 

moc pěkně moderně zařízené. Jídlo bylo moc dobré. Tento rok jsme měli o něco 

volnější program a musíme všichni uznat, že nám to všem vyhovovalo daleko víc. 

Nechyběly ani naše oblíbené vycházky do lesa a do okolí. Každý si mohl postavit 

své vlastní letadýlko a potom s ním zkusit co nejdále dohodit. 

Každá skupinka měla za úkol udělat projekt spojený právě s těmito 

letadly. Samozřejmě soustředění obsahovalo dost matematických 

úloh a logických příkladů. Potom teda mnoho přírodopisných a 

chemických hodin, které jsme si vyloženě užívali. Ale to, na co se 

všichni těšili úplně nejvíc, byla diskotéka. Jako každý rok, ani letos 

nezklamala. Letošní soustředění jsme si užili tak moc, že se 

nemůžeme dočkat dalšího.  

25. 10. 2016 se naše třída vypravila na celodenní výlet do 

hlavního a největšího města České republiky, do Prahy. Na 

tento výlet jsme se těšili už od září, kdy nás o něm učitelé 



informovali. Sraz byl na hlavním vlakovém nádraží v Hulíně.  Jeli jsme vlakem LEO Express. Cesta nám 

všem rychle ubíhala a než jsme se nadáli, byli jsme na místě. Naše první zastávka byl Petřín, konkrétně 

Petřínská rozhledna a zrcadlové bludiště blízko ní. Schody na vrchol rozhledny nám některým daly opravdu 

zabrat a naopak někteří je vyběhli jakoby nic. Bohužel byla mlha, ale i přes ni jsme mohli vidět velký kus 

Prahy. Po návštěvě Petřína jsme se vydali k Strahovskému klášteru a poté k oblíbenému Pražskému hradu. 

Výměnu stráží jsme sice nestihli, ale podívali jsme dovnitř a většina z nás byla uchvácena. Pak jsme přešli 

do Zlaté uličky, kterou zdobí malé domečky různých barev. Prošli jsme Zlatou uličku a zamířili na Karlův 

most. Právě na něm jsme strávili asi nejdelší čas, byl totiž velmi vhodný pro naše focení na sociální sítě. 

Protože přece každý musí vědět, že jsme byli v Praze, že? Jako poslední historická památka na nás čekalo 

Staroměstské náměstí, to samozřejmě zahrnuje slavný Pražský orloj. Vyšlo nám to pěkně přesně na celou 

hodinu, takže byli všichni spokojení, že jsme nemuseli čekat. Největší úleva byla, když jsme si sedli do 

vlaku na cestu domů. Na tento výlet byla hodně pozitivní  odezva, jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů, a 

určitě bychom si ho všichni rádi zopakovali.  

V prosinci na naší škole proběhl projektový den 

„Vánoční vyrábění“, kterého se zúčastnily všechny třídy. 

Vyráběly se různé výrobky, které se následně prodávaly na 

Vánočním jarmarku. My jsme vyráběli vánoční hvězdu 

z kolíčků na prádlo. Všem se tyto výrobky moc povedly a 

měly úspěch i na jarmarku, kde se většina prodala. Získané 

peníze jsme věnovali malé Michalce Láníkové. Naše třída 

ještě navíc Michalce přispěla 1000 Kč, tyto peníze jsme mezi 

sebou sbírali v průběhu prosince. 

 

Předposlední školní den v roce 2016 jsme se všichni zapojili do projektu 

zaměřeného na 700. výročí narození císaře Karla IV. Naše třída vytvářela 

„strom života“ Karla IV. a myslíme si, že se nám moc povedl. 

V prvním pololetí jsme se také hodně pobavili při výzdobě třídy 

k  Halloweenu a Vánocům. Výzdoba se nám povedla a vždy jsme skončili při 

hodnocení tříd na prvním místě. 

 

Každoročně absolvujeme jako třída s rozšířenou výukou matematiky alespoň 

jednu exkurzi do vědeckého centra, letos to vyšlo na Ostravu a Brno. V dubnu jsme 

navštívili vědecké centrum v Ostravě, v květnu nás čekalo VIDA v Brně. V Ostravě 

jsme si vyzkoušeli nový program jménem LARP. Jedná se o program, ve kterém si 

smíte zahrát na někoho jiného, tahle hra vás v podstatě přenese do jiného světa. My 

jsme si letos vyzkoušeli záchranu osady po apokalypse. Když hra skočila, byly na ni 

jen pozitivní ohlasy. Nám všem se to moc líbilo, paní učitelka hrála s námi a bylo to 

zase něco jiného. Všichni jsme byli tak plní dojmů, že když nás čekal Svět Techniky, 

tak jsme mysleli, že nás to neohromí, ale bylo to taky skvělé. Byli jsme v sektoru U6, 

od parního stroje až po současnost. Na konec dne nám ještě připravili věž Bolt Tower, 

vystoupali jsme zhruba 77 metrů. My, co jsme vyšli až nahoru, jsme viděli snad nejkrásnější pohled na 

Vítkovice, ale i samotnou Ostravu. Exkurze byla vyčerpávající, ale zato jedna z nejlepších. 

Na závěr školního roku jsme mezi sebou uspořádali krátkou anketu na téma: „Koho si s sebou vezmu 

na pustý ostrov?“ Po zkušenostech ze společného pobývání ve třídě, ale také po zkušenostech z programu 

LARP, jsme vybrali tuto pětici: 

- Petr Omasta: umí rozesmát, má vždy nějaký dobrý nápad, je chytrý, 

logicky myslí, 

- Nikol Guľová: je chytrá, má nápady, má znalosti, dovede organizovat, 

- Pavel Mynařík: je cílevědomý, nebojí se práce, je vtipný, rychlý, 

- Matyáš Juračka: umí vytvořit spoustu věcí, je s ním zábava, je zručný, 

- Navrátilová Barbora: umí vařit, je vynalézavá. 

 

Co říci na závěr? Reprezentovali jsme školu, jezdili na exkurze a snažili jsme se, abychom všichni měli 

dobré známky, některým se to dařilo méně a některým více. Ale to nevadí, určitě budeme mít všichni pěkné 

známky na vysvědčení (doufáme). Už se těšíme na náš poslední školní rok na základní škole! 



IX. A – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. ŠÁRKA GREŠOVÁ 

 
Nahoře zleva: Daniel Trnka, Kamil Mikeška, Tomáš Odložilík, Ondřej Bílek, Jiří Krejčí, Patrik Vajgl, 

Martin Starosta, Adam Bělíček, Matěj Kučera, Miroslav Marušák. 

Uprostřed zleva: Simona Kozubíková, Vendula Soukupová, Veronika Nováková, Barbora Lipnerová, 

Natálie Mlčáková. 

Dole zleva: Karolína Vaňharová, Aneta Rektoříková, Anna Chytilová, Tereza Kuchařová, Erika 

Daňková, Natálie Marková, Libuše Šišková, Jana Valková.  

Sedící: Jakub Němec, Jan Utěkal, Jiří Hudeček, Dominik Daďa, Michal Nedbal. 
 

Svoboda 

    Tohle slovo mám spojené s písní „Do you hear the people sing“ z muzikálu Bídníci. Je to píseň 

nespokojeného lidu, který touží po svobodě a nebojí se za ni bojovat. Ať už je to revolucí, či politickými 

debatami. Pokojnou či agresivní cestou. Svoboda jde povětšinou ruku v ruce s bojem. 

Starší generace tvrdí, že pro nás je svoboda samozřejmost. Nebojovali jsme za ni proti Rusům, kteří 

okupovali náš národ. Nebojovali jsme za ni ve válce. Narodili jsme se do svobodné země. Měli bychom za 

to být rádi. Pro mě je svoboda spojena s historií, kdy svoboda nepatřila všem. A k mým nejoblíbenějším 

obdobím patří ta, kdy motivací lidí a vojáků byla svoboda jejich země a sebe sama. 

    „Svoboda je něco, co vám nikdy nemohou vzít. Nezáleží na tom, co vám řeknou.“ 

Tohle zaznělo v muzikálu Hamilton od Lina-Manuela Mirandy. Má pravdu. Bylo by ale naivní doufat, že se 

tímto moderní svět řídí. Vždy se najde někdo, kdo bude brát právo na svobodu někomu jinému i kvůli 

maličkostem. Kvůli náboženskému vyznání, etniku, sexuální orientaci nebo genderové identitě. Většina 

těchto lidí vede každodenní boj se společností o svou svobodu, která jim náležitě patří. 

    Na jednu stranu žijeme svobodně, můžeme volně cestovat, nemusíme se bát. Na druhou stranu je ale 

naše svoboda omezována jakýmsi standardem. A kdokoli, kdo tomuto normálu neodpovídá, své právo ztrácí. 

 

Barbora Lipnerová 

 

 

 



9. A – moje třída 

S touto třídou jsem 

se poprvé setkala jednoho 

krásného zářijového dne 

roku 2013. Ve třídě mě 

čekala ještě trochu 

vystrašená dítka, která 

zatím jen věděla, že jsou 

na druhém stupni a netuší, 

co je vlastně čeká. 

Postupně jsme se spolu 

seznamovali, zjišťovali, 

kdo je kliďas, kdo naopak 

pruďas, kdo je sportovně nadaný nebo naopak literárně zaměřený. Samozřejmě, že se nám nevyhnuly trable, 

se kterými jsme se museli vypořádat.  

Před očima mi z dětí rostly dospívající lidičky. Mohutněli, jak se na chlapy patří, a ze slupek dítěte se 

vylupovaly a krásněly mladé dámy. Neúprosně se nám blíží doba, kdy si budeme muset naposledy říci na 

shledanou a jít každý svou cestou. Zda pro mé „žáčky“ bude ta jejich cesta pravá, ukáže až čas. Ale já na ně 

budu vzpomínat vždy, neboť ve mně zanechali nesmazatelnou stopu ať už svými úspěchy na poli 

sportovním, literárním nebo exaktních věd.  

Tak běžte a držte se! Vaše třídní Šárka 



IX. B – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. PAVLA AMBRÓŠOVÁ 

 
1. řada nahoře zleva: Ladislav Filák, Zdeněk Zapletal, Martin Páša, Dominik Třetina, Matouš 

Odstrčilík, František Hublík, Jan Michálek, Martin Kalvoda, Lukáš Adámek. 

2. řada zleva: Mgr. Petr Oral, Mgr. Jarmila Růžičková, Mgr. Jana Sabová, Mgr. Žaneta Navrátilová, 

Mgr. Blanka Nevařilová, Mgr. Dagmar Stojanová. 

3. řada zleva: Mgr. Radek Štěpán, Mgr. Simona Hradilová, Monika Ludková, Tereza Paldusová, 

Mgr. Šárka Grešová, Vendula Šturmová, Andrea Nováková, Mgr. Alena Kuklová, PaedDr. Jaroslava 

Dvořáková, Ing. Ivo Halabala, Mgr. Michal Pilař .  

Sedící: Natálie Bartová, Nella Pakanychová, Veronika Totková, Zuzana Pribelská, Mgr. Pavla 

Ambróšová, Vendula Sklenářová, Daniela Sklenářová, Natálie Kováčová, Kateřina Božková, Agáta 

Horáková. 

Sedící na trávě: Michal Kameník, Vít Janečka, Ondřej Hudeček, Filip Jura, Nikola Mikešková. 

Nepřítomní: Andrea Mlčáková. 

 

Jaká je naše třída 9. B?  

 Přečtěte si několik názorů žáků z naší třídy: 

 Jsme třída jako každá jiná, ale každá je svým způsobem výjimečná. Když se podíváte na náš 

kolektiv, uvidíte spoustu odlišných lidí. Každý tu má své kouzlo, bez kterého by to nebylo ono. Brzy 

se rozejdeme, ale i tak budu vždy vzpomínat na všechny z nás.  

 Ty čtyři roky s naší třídou byly úžasné, sice jsme měli nějaké neshody, ale to se vždycky vyřešilo. 

Myslím si, že jsme ta nejhlasitější, nejvtipnější a nejlepší třída na škole.   

 Naše třída je jedna velká džungle. 

 Jsme asi nejveselejší a nejhlasitější třída na škole. Máme se rádi jako kamarádi, ale moc to nedáváme 

najevo. Máme hodně veselých společných vzpomínek, které nám nikdo nevezme. 

 Jsme asi nejvysmátější třída. Často máme nepořádek a hluk ve třídě, ale celkově jsme dobrá parta. 

 Naši třídu mám opravdu ráda. I když jsme se někdy hádali, tak si myslím, že naše třída táhla za jeden 

provaz. 



 Připadá mi, že ty 4 roky na téhle škole utekly strašně rychle. Nebo spíš 9. třída. Učitelé nás strašili, 

že za chvíli budou přijímačky a my už je máme za sebou… Zážitků máme víc než dost a průšvihů 

taky.    

Zážitky z našeho posledního roku ve škole 

Můj nejlepší zážitek s naší třídou byl výlet do Prahy. Moc jsem se těšila, protože jsem Prahu ještě 

nikdy nenavštívila. Cesta tam trvala vlakem kolem dvou hodin. V Praze jsme si prohlédli různé památky 

jako třeba Katedrálu svatého Víta, Prašnou bránu a Zlatou uličku. Nejvíc se mi líbil Karlův most. Jeli jsme i 

lanovkou na Petřín a taky se šli podívat do zrcadlového bludiště.  

 

 Další super zážitek bylo pečení perníčků a lineckého cukroví na Vánoční jarmark. Tři žáci z naší 

třídy připravili těsta dopředu a my ostatní si už donesli jen vykrajovátka a marmeládu na linecké cukroví. 

Rozdělili jsme se na skupinky a pak už se mohlo péct. Myslím, že se nám cukroví povedlo, chutnalo vážně 

dobře. Mezitím, co cukroví chladlo, jsme si přichystali průhledné balíčky a přilepili na ně papírové sněhové 

vločky. Pak už jen stačilo potřít linecké cukroví marmeládou, které se následně dalo do balíčků s perníčky, 

a ty jsme převázali mašličkami. Další den už se prodávalo a nakonec nám zůstalo jen pár balíčků, takže se 

dá říct, že naše cukroví všem chutnalo. 

           Monika Ludková, 9. B  

Ráda vzpomínám na náš jednodenní výlet do Rakouska. Velice jsem se tam těšila. Měli jsme 

vtipného pana průvodce. Chodili jsme po památkách a po obchodech. Přišlo mi zábavné, jak jsme se snažili 

s lidmi dorozumět. I když jsme se vrátili pozdě a unavení, odnesli jsme si spoustu zážitků. 

Vendula Sklenářová, 9. B 

Mým nejlepším zážitkem byl třídenní výlet do Rakouska a Německa. Nejvíc mě potěšila návštěva 

muzea a autosalonu BMW, ale zklamalo mě, že jsme se nemohli podívat do továrny, jak se auta vyrábí. Poté 

jsme navštívili bývalý olympijský stadion, který se nachází kousek od BMW. Výtahem jsme vyjeli na 

olympijskou věž, ze které byl krásný výhled na celý Mnichov.  

Další den jsme se jeli podívat na Orlí hnízdo, které bylo celé v mlze, takže fotit se nedalo. Navíc tam 

byl sníh a velká zima.  

Domů jsem přijel plný zážitků a legrace. 

Ondřej Hudeček, 9. B 



IX. C – TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. JANA POLAŠTÍKOVÁ 

 
Nahoře zleva: Marek Sedlář, Otakar Bartoš, David Sklenář, Vojtěch Řihák, Tomáš Chramosta, Marek 

Tatýrek, Ivo Kryštof, Michal Omasta, Richard Žák, Martin Zicháček. 

Uprostřed (3. řada): Marie Ambrožová, Kristýna Kafková. 

Dole: Tina Sabová, Aneta Lochmanová, Monika Chytilová, Sabina Chaloupková, Aneta Vaculíková, 

Markéta Nováková, Jana Polepilová, Beatrice Kotasová, Gabriela Železná. 

Sedící na trávě: Filip Kolek, Andrej Navrátil, Jiří Pohančeník, Milan Kovář, Aleš Trhlík. 
 

 

Bylo to překrásné a bylo toho dost…   

    Na pololetní vysvědčení v šestém ročníku jsme všichni dostali vyznamenání, takže už od začátku 

bylo jasné, že nebudeme normální třída. 

    Na prvním stupni jsem si myslela, že základní škola nikdy neskončí, že je nekonečná… No, a je to 

tu. Devátá třída! Strašně rychle to utíká a já nějak nechápu, že moje teorie o nekonečné základní škole není 

pravdivá. 

     V páté třídě jsme se rozhodovali, jestli půjdeme do sportovky, do normální třídy nebo do 

matematické třídy. Já jsem si zvolila matematickou třídu.  Svého rozhodnutí nelituji.  

     Na prvním stupni jsem se naučil číst, psát, počítat a spoustu dalších věcí. Bylo to období, kdy se 

pojem „škola hrou“ měnil v termín „učit se, učit se, učit se“. 

    Když jsme byli ve čtvrté třídě u pana učitele Poisela, tak si pamatuju na den, kdy se mu narodila 

dcera, a my jsme se nemuseli učit. 

    Když jsem se zeptal spolužáka, jaké i/y se píše ve slově „ABY“, tak odpověděl: „Tvrdý! H, CH, K, 

R, D, T, N, ne?“ 



    Chodím na jednu ze tří holešovských základních škol. Pro mě je tahle základka nejlepší na světě a 

mám tu skvělé kamarády.  

Perličky ze školních lavic 

Žák: „Bylo to ízy.“  Učitel: „Máš za 5.“ 

Žák: „To nejsou brambory, to jsou zemáky!“ 

Žák: „Mě bolí hlava, asi mi rostou OČI.“  

Žák: „Kanada má ve vlajce bobkový list.“ 

Učitel: „Kdo vás sem pustil?“  Třída: „FILIP!“ 

Žák v přírodopisu: „Ptáci mají 9 plící.“ 

Učitel: „Olej v ledničkách? To jsi nabral kde?“ 

Učitel: „Jak se pozná sever?“   Žák: „Podle kořenů. Rostou na sever.“ 

Žák: „Metr dvojkový“, žákyně: „Metr trojkový“ (myšleno: m
2
 a m

3
). 

Při zkoušení v přírodopisu, učitel: „ Kde bys hledala kalcit?“   Žákyně: „Já bych ho nehledala.“ 

Po rozdání testů se žák ozve: „Ale já jsem se učil 6 hodin.“  Učitel: „Dobře, tak já ti dám jedničku.“ 

Učitel v hodině matematiky: „Kde máš střed?“  Žák: „ Tady!“   Učitel: „ To není střed, ale díra v sešitě!“ 

Do třídy vejde učitel a žák vykřikne: „Tě péro!“  Učitel: „To byl který bezmozek?“ 

(NE)oblíbená hláška v naší třídě – LESI (pro nezasvěcené, lesi = jestli). 

 

         Žáci naší třídy zařadili mezi největší úspěchy na druhém stupni například to, že zvládli přijímačky do 

matematické třídy, měli možnost podívat se do Anglie, uspěli v nejrůznějších vědomostních či sportovních 

soutěžích (např. 2. místo v krajském kole Mladý zahrádkář ), ale taky že se jim podařilo najít kabinet 

dějepisu, přijít včas a projít základkou . 

 



PRVNÍ STUPEŇ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

Letos probíhala výuka na 1. stupni ve třinácti třídách, které jsou již všechny vybaveny interaktivními 

tabulemi. Výuka je tedy mnohem pestřejší a paní učitelky i pan učitel mohou dětem  průběh vyučování 

ozvláštnit nejednou možností, kterou nová technická pomůcka nabízí. Děti se zdokonalovaly v oblasti 

sociální, environmentální, dopravní výchovy nebo např. výchovy ke zdraví. Byla realizována řada tradičních 

akcí, ale také projekty nové. 

Jako již obvykle proběhly v září adaptační dny žáků prvních tříd nejen v budově školy, ale i v jejím 

okolí. Prvňáčci se seznámili s novým prostředím i se svou paní učitelkou a spolužáky, s nimiž se budou 

setkávat několik následujících školních let. Formou her zejména se sociální tematikou trávili své první dny 

v novém prostředí. Třeťáky čekala na podzim naučná vycházka s poznáváním okolí a památek našeho 

města, která doplnila učivo prvouky.  

V říjnu navštívily 4. a 5. ročníky Dopravní hřiště v Kroměříži a druháci společně s páťáky 

absolvovali vzdělávací program Policista je náš kamarád. Celý 1. stupeň se navíc zapojil do projektu Den 

bez aut. S hasiči, další záchrannou složkou, se setkávali druháci v průběhu školního roku v rámci projektu 

Hasík. Další tradiční akce se zúčastnily děti pátých tříd, které navštívily Planetárium a Hvězdárnu v Brně 

s naučným programem.  

Ke vzájemné spolupráci s mateřskými školami patří listopadová návštěva budoucích prvňáčků 

v naší škole. Zde se děti z mateřských škol setkávají poprvé s prostředím základní školy a mohou vidět i své 

bývalé spolužáky, kteří jim rádi ukazují, co nového už umí. 

Den Slabikáře je slavnostní podzimní akce pro rodiče a žáky prvních tříd, kde se všichni loučí 

s Živou abecedou a vítají novou učebnici – Slabikář. Teď už nečtou po písmenech nebo slabikách, ale umí 

přečíst celá slova a rodičům to předvedou! 

V předvánočním čase si žáci opět po roce připomínali české zvyky a tradice nejen v hodinách, ale 

také při programech v TYMY – Vánoce na Valašsku a Hané a ve Valašském muzeu v Rožnově pod 

Radhoštěm – Vánoce na dědině. Letošní školní jarmark se nově pyšnil jen vlastnoručními výrobky žáků 

celé naší školy a dárkovými předměty chráněné dílny. Pod vedením paní učitelky Vyhlídalové a pana učitele 

Březiny se děti také prezentovaly veřejnosti předvánočním koncertem Banana Vox v kině Svět za účasti 

Standy Hložka, s nímž nahráli vánoční píseň. 

V březnu proběhl Den otevřených dveří, kde se mohli rodiče a širší veřejnost seznámit s prostředím 

a atmosférou naší školy přímo v hodinách jednotlivých předmětů, ale i odpoledne např. při činnostech školní 

družiny. Tato akce může pomoci některým rodičům budoucích prvňáčků při rozhodování, kam zapsat své 

dítě do 1. ročníku. Zápis se letos uskutečnil začátkem dubna a jeho tématem byl CIRKUS. 

Výchově ke zdraví jsou žáci vedeni mimo jiné v projektu Ovoce do škol, kde naše škola 

spolupracuje s firmou Ovocentrum z Valašského Meziříčí. Děti dostávají pravidelně ovoce a zeleninu a jsou 

realizovány akce s ochutnávkami, které jsou doprovázeny podrobnými informacemi např. o původech a 

druzích ovoce a zeleniny. Třeťáci letos opět absolvovali naučný program Zdravá pětka. 

V rámci předcházení sociologicko-patologickým jevům byl pro děti připraven projekt Poradny pro 

ženy a dívky - Nechej mě, ne - to nechci a Jak 

jsme přišli na svět. Pro širší kulturní povědomí 

dětí slouží návštěvy různých představení a 

koncertů MKS Holešov, Městského divadla Zlín 

a Filharmonie Bohuslava Martinů. Spolupráce 

se střediskem TYMY proběhla rovněž při 

zapojení žáků do soutěží, které pořádalo, a to 

např. Sedmikvítek nebo Svátek poezie. 

Sportovní a pohybové aktivity mají žáci 

možnost provozovat nejen v hodinách tělesné 

výchovy, ale i při účastech v nejrůznějších 

soutěžích jako např. turnaje ve vybíjené, florbalu 

a fotbalu – Mc Donald´s Cup nebo při akci Děti 

v pohybu. Třeťáci a čtvrťáci absolvovali jako 

každý rok plavecký výcvik.  

  

 



VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017                                                                                

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – školní kolo 

 1. místo 2. místo 3. místo 

První třídy J. Vybíralová           1. A I. Dohnalová              1. A V. Pospíšilová       1. B 

Druhé třídy A. Sedlářová            2. B A. Jakubíčková          2. A A. Jurča                 2. C 

Třetí třídy K. Remešová           3. C M. Holub                    3. A E. Kučerová          3. B 

Čtvrté třídy A. Buksová              4. A S. Červenková            4. A N. Tůmová            4. B 

Páté třídy K. Jurčová                5. A V. A. Vyhlídalová      5. C T. Srovnal              5. B 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – školní kolo 

 1. místo 2. místo 3. místo 

První třídy J. Vybíralová           1. A J. Macešková      1. B M. Novotníček      1. A 

Druhé třídy T. Mirynská             2. A V. Slatinská         2. C K. Klapilová          2. A 

Třetí třídy S. Goldemundová    3. A J. Klabal              3. B J. Hofman              3. C 

Čtvrté třídy S. Červenková         4. A K. Chytilová        4. A D. Zdráhalová        4. B 

Páté třídy H. Zapletalová         5. C M. Smažilová      5. A V. A. Vyhlídalová 5. C 

 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ – školní kolo 

 1. místo  2. místo 3. místo 

 

První třídy I. Dohnalová           1. A V. Pospíšilová     1. B L. Karhanová      1. A 

Druhé třídy E. Brázdilová           2. A T. Mirynská         2. A V. Slatinská         2. C 

Třetí třídy D. Dvořáková          3. B J. Hofman            3. C Z. Sehnalová       3. A 

Čtvrté třídy K. Gogelová            4. A H. Křížková         4. B S. Červenková     4. A 

Páté třídy V. A. Vyhlídalová    5. C K. Jurčová           5. A J. Hanák              5. B 

 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE – školní kolo 

 1. místo 2. místo 3. místo 

 

Čtvrté třídy M. Mikšánek        4. A V. Vlasáková          4. A K. Novotníčková     4. A 

Páté třídy M. Mareček          5. B R. Chytil                 5. B L. Maceška             5. A 

 

 Zástupci čtvrtých a pátých tříd se utkali ve Vědomostní soutěži. Cílem bylo prověřit znalosti 

kluků a holek z  vlastivědy, přírodovědy a ze všeobecného přehledu o okolním světě. Na prvním místě se 

umístil Lukáš Maceška (5. A) a Marek Mikšánek (4. A). Druhé místo obsadila Karolína Jurčová (5. A) a 

Jolana Kučerová (4. A), 3. místo získal Martin Blaho (5. B) a Denisa Zdráhalová (4. B).  

 

MIMOŠKOLNÍ SOUTĚŽE 

 

Pěvecké soutěže    

Kostelecký slavíček  
1. kategorie: 2. místo - Vendula Křížková (3. B) 

2. kategorie: čestné uznání Viktorie Anna Vyhlídalová (5. C) 

O hostýnskou píšťaličku   
1. kategorie:   1. místo - Vojtěch Hofman (3. C)  

                        3. místo - Jakub Hofman (3. A) 

2. kategorie:  1. místo - Sofie Červenková (4. A) - postup do Valašských    

                        Klobouk 

           2. místo - Karolína Jurčová (5. A) 

O hanáckého kohóta  

V Kroměříži soutěžila Sofie Červenková (4. A), Vojtěch Hofman 

(3. B), který si vybojoval 3. místo, a Jakub Hofman (3. A), který se umístil na 1. místě. Navíc oba získali 

postup do krajského kola v Prostějově, kde hoši obhájili krásné stříbrné pásmo. 



V Mezinárodní soutěži Matematický klokan řešili úspěšně úkoly v kategorii Cvrček (2. a 3. třídy) 

Tomáš Podlas (3. C), Veronika Paldusová (3. B) a Eliška Barboříková (3. B). V kategorii Klokánek (žáci 4. 

a 5. tříd) Jakub Mařák (5. C), Nikoleta Tůmová (4. B) a Lukáš Maceška (5. A).  

     

V recitační soutěži Svátek poezie v Tymy získala 1. místo v první kategorii Jana Vybíralová (1. A). 

Ve druhé kategorii Adéla Sedlářová (2. B) získala také 1. místo a Kristýna Remešová  (3. C) se umístila na 

3. místě. Ve třetí kategorii 3. místo obhájila Adriana Buksová (4. A).  

      

Městská knihovna Holešov připravila pro žáky prvních tříd soutěž Prvňáčci rádi čtou. Naše 

družstvo ve složení Kristýna Slováková, Ema Mrázková a Robert Chytil (všichni z 1. B) obsadilo krásné 2. 

místo. Na 3. místě bylo družstvo ve složení Veronika Pospíšilová, Eliška Chytilová, Monika Kristinová a 

Adam Trchalík (taktéž z 1. B). 

      

 

V turnaji minikopané mladších 

žáků Mc Donald´s Cup dosáhli naši 

žáci Jan Vašíček, Jakub Mikšánek, 

David Beneš, Marek Krumpolc 

(všichni ze 2. A), Filip Balajka (2. B), 

Tadeáš Fiala, Marián Kopčil (oba ze 3. 

A), Tomáš Podlas, Jakub Dlabaja, 

Matěj Tkadlec a Lukáš Tureček 

(všichni ze 3. C) v okrskovém i 

okresním kole na 1. místo, a zajistili 

tak si postup do krajského kola ve 

Zlíně. 

 

 

     

 

 

 

Ve florbalu mladších žáků nás 

reprezentovalo družstvo ve složení 

Ondřej Balner (5. A), Vojtěch Balner 

(3. B), Michal Dudek (4. A), Matěj 

Tkadlec (3. C), František Doležel (4. 

B), Lukáš Tureček (3. C) a Martin 

Mareček (5. B). V okresním kole byli 

hoši na 1. místě a v krajském kole 

v Uherském Brodě se z 10 týmů 

umístili na krásném 2. místě. 

 

 

      

 

Ve vybíjené žáků 5. tříd v okrskovém kole obsadila děvčata 2. místo a hoši 5. místo. V okresním 

kole se pak děvčata umístila na 4. místě. 

 

Proběhl Rukodělný a výtvarný SEDMIKVÍTEK v TYMY, kde nás reprezentovala v kategorii 1. - 

2. tříd Kateřina Brázdilová (1. A), která obsadila 2. místo. 

 

V okresním kole vědomostní soutěže MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ nás úspěšně reprezentovala Susan 

Macurová (5. C) - 6. místo a Markéta Smažilová (5. A) – 10. místo.      

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2016 – 2017 byl pro 1. stupeň nejen úspěšný, 

ale i inspirativní pro další práci v následujícím roce. 

 

 



ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školní družinu při 1. Základní škole Holešov 160 dětí. Ty 

byly rozděleny do 6 oddělení. Každé oddělení mělo vlastní celoroční činnost ve svých prostorách. Alespoň 

jednou měsíčně byla pořádána celo-družinová akce v rámci školního vzdělávacího programu (ŠVP).  

Letos proběhly tyto akce: pozdně letní vodní hrátky, podzimní táborák, jablíčkování, odpoledne 

hádanek, návštěva divadel, drakiáda, návštěva Galaxie, čertovská diskotéka, vánoční besídky, prohlídka 

betléma a kostela, karneval, čtenářská soutěž, noc s Andersenem, talentmánie a závod v přírodě.  

Jednotlivá oddělení pravidelně každý měsíc chodila na besedy do knihovny a pořádala pro děti 

hrátky v tělocvičně či na hřišti. V rámci školní družiny mohly děti navštěvovat tyto zájmové útvary: 

Tvořivá dílna, Zumba, Keramika, Všehochuť, Pokusohraní, Programování, Šachy, Pečení a Sportovní hry. 

Mimo celotýdenní činnost pořádala školní družina kroužek Výletníček a dva příměstské tábory. 

 



 



MATEMATIKA 

 

„Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“ 

 

Tato slova J. A. Komenského se stala pro letošní školní rok základním mottem pro výuku 

matematiky na 2. stupni naší školy. Od našich žáků občas slýcháváme, že matematika je těžká, nezábavná, a 

dokonce i zbytečná.  Naším cílem bylo žákům ukázat, že matematika je krásná 

a snadná. Z toho důvodu jsme do výuky (především do výuky geometrie) 

v maximální možné míře zařazovali manipulativní činnosti a metody, které 

žákům matematiku přiblíží a umožní zažít radost z objevu. Při výuce jsme mimo 

jiné využívali nové stavebnice  Magformers a Skeletal Geo Set. Zda se nám díky 

těmto metodám podařilo matematiku více žákům přiblížit, musí posoudit 

především oni samotní. 

Tak jako v předcházejících letech se i letos naši žáci aktivně zapojili do mnoha matematických 

soutěží. Hned v měsíci říjnu se žáci tříd s rozšířenou výukou matematiky zapojili do Logické olympiády. 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje 

samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a 

pohotového rozhodování. Soutěž je rozdělena do několika kategorií. Kategorie B, do níž se zapojili naši 

žáci, je určena pro všechny žáky druhého stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V letošním 

školním roce se do této kategorie zapojilo 21246 řešitelů z ČR, z toho ve Zlínském kraji 1446. Naši žáci se 

této soutěže zúčastňují již od roku 2009 a také v letošním roce byli úspěšní: David Jemelík (7. C) se umístil 

na 24.-26. místě v rámci Zlínského kraje, 

Matěj Pumprla (6. C) obsadil ve 

Zlínském kraji 34.-41. místo a David 

Skýpala (6. C) obsadil společně 

s Markem Tatýrkem (9. C) 43.-53. místo. 

Všichni čtyři žáci také postoupili do 

krajského kola. 

Rovněž v říjnu se žáci 8. C a 9. C 

zúčastnili celorepublikové soutěže 

Přírodovědný klokan. Soutěž vznikla 

v roce 2006 a pořadatelem soutěže je 

Přírodovědecká fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci ve spolupráci 

s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. 

Soutěž je zaměřena na matematiku, 

přírodopis, fyziku, chemii a zeměpis. 

Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o 

technické a přírodovědné obory. 

Naši žáci se této soutěže 

zúčastňují již od roku 2008 a také v letošním roce byli úspěšní a to nejen ve škole, ale také mezi 540 žáky a 

studenty okresu Kroměříž. Patrik Vrbecký (8. C) obsadil se ziskem 79 bodů 1. 

místo v rámci naší školy a 3. místo v rámci okresu Kroměříž, na 2. místě ve škole a 

7. místě v rámci okresu se umístil Pavel Mynařík (8. C) a 3. místo ve škole a 

zároveň 8. místo v okrese obsadila Tina Sabová (9. C).  

Naši žáci se i v letošním školním roce zapojili do nejstarší matematické soutěže - do Matematické 

olympiády. Letos proběhl již 66. ročník této soutěže. Matematická olympiáda je zaměřena především na 

schopnost logicky myslet a na schopnost aplikovat znalosti školní matematiky na „netradiční“ matematické 

úlohy. V lednu proběhlo na naší škole okresní kolo určené pro žáky 9. a 5. ročníku, v dubnu pak okresní 

kolo pro žáky 6., 7. a 8. ročníku. V kategorii 9. ročníku nás reprezentovali:  Tina Sabová, Otakar Bartoš a 

Markéta Nováková (žáci 9. C). Všichni tři se stali také úspěšnými řešiteli okresního kola a Tina Sabová 

obsadila v konkurenci 32 žáků a studentů vynikající 4. místo a reprezentovala nás také v krajském kole. 

Mezi žáky 5. ročníku nás reprezentovali: Barbora Zdráhalová, Lukáš Maceška, Vendula Dvořáková, 

Karolína Sadilová, Martin Mareček a Lukáš Chaloupek. V této kategorii jsme byli ještě úspěšnější. Mezi 34 

žáky z 15 škol okresu Kroměříž obsadila Barbora Zdráhalová (5. C) dělené 1.- 3. místo. V dubnu nás v této 



soutěži úspěšně reprezentovali žáci 6. – 8. ročníku.  Matěj  Pumprla  a Petr Barta (žáci 6. C), se stali 

úspěšnými řešiteli kategorie Z6, Matěj navíc obsadil se ziskem 15 bodů 4. místo mezi 29 žáky a studenty 

okresu Kroměříž. 

V březnu se žáci naší školy zúčastnili dvou mezinárodních matematických soutěží zaměřených na 

matematiku.  Na začátku března se všichni žáci „C“ tříd zapojili do 

matematické soutěže Pangea. Tato soutěž se inspirovala dávným 

kontinentem a má za cíl sjednocení a propojení milovníků matematiky. 

Naši žáci se této soutěže zúčastňují od roku 2015 a také v letošním roce 

byli úspěšní. Mezi žáky 6. C byl nejúspěšnější Matěj Pumprla, který se umístil na 399. místě z celkových 

7342 žáků 6. ročníku v ČR a na 31. místě z 363 žáků 6. ročníku ve Zlínském kraji. Mezi žáky 7. C byla 

nejúspěšnější Veronika Galatíková, která se umístila na 366. místě z celkových 6458 žáků 7. ročníku v ČR a 

na 17. místě z 398 žáků 7. ročníku ve Zlínském kraji. Velmi úspěšní jsme byli v kategorii 8. ročníku. 

Kristýna Konečná (8. C), se umístila na 67. místě z celkových 5951 žáků 8. ročníku v ČR a na 4. místě z 389 

žáků 8. ročníku ve Zlínském kraji. David Sklenář (9. C), se umístil na 312 místě z celkových 5048 žáků 9. 

ročníku v ČR a na 22. místě z 354 žáků 9. ročníku ve Zlínském kraji. 

17. března 2017 se všichni žáci 2.-9. ročníku naší školy zúčastnili matematické soutěže 

Klokan.  Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí 

Evropy. V roce 2016 se této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa.  

I v této soutěži jsme dosáhli velmi dobrých výsledků. V kategorii Benjamín (tato 

je určena pro žáky 6. a 7. ročníku) obsadil Daniel Měrka (7. C), 2. místo mezi 

635 žáky okresu Kroměříž a ve stejné kategorii obsadil Tadeáš Karhan (7. C) 5. 

místo. V kategorii Kadet obsadil David Sklenář (9. C), 8. místo mezi 714 žáky a 

studenty okresu Kroměříž. 

17. května 2017 se v prostorách 1. Základní školy Holešov sešli žáci 

základních škol a studenti osmiletých gymnázií, aby změřili své síly v okresním 

kole Pythagoriády. Ve všech kategoriích řešili žáci v průběhu 60 minut 15 

logických úloh, za úspěšné vyřešení těchto úloh mohli získat maximálně 15 bodů.  Okresního kola se 

zúčastnilo 89 žáků z 12 základních škol a 2 gymnázií okresu Kroměříž. Potěšilo nás, že žáci naší školy 

v těžké konkurenci uspěli velmi dobře. V kategorii P5 se Lukáš Maceška, Lukáš Chaloupek i Štěpánka 

Kučerová stali úspěšnými řešiteli. Úspěšným řešitelem se stal také Matěj Pumprla (6. C), který obsadil 

v kategorii P6 dělené 3.–5. místo a Petr Omasta (8. C), který obsadil v kategorii P8 5.-6. místo V tomto 

okresním kole naši školu dále reprezentoval David Skýpala (6. C), Daniel Měrka (7. C) a Patrik Vrbecký (8. 

C).  

Součástí výuky matematiky na naší škole jsou již tradičně matematická soustředění. V letošním 

školním roce proběhla na začátku září v prostorách rekreačního střediska Trnava u Zlína.  Tato soustředění 

jsou zaměřena na rozvoj logického myšlení, rozšíření znalostí žáků o poznatky např. z oblasti 

kombinatoriky, pravděpodobnosti, statistiky 

atd. Součástí soustředění jsou také ukázky 

zajímavých fyzikálních a chemických 

pokusů. Žáci hodnotili tato soustředění velmi 

pozitivně. Např. žáci 8. C o soustředění 

napsali: „Nechyběly ani naše oblíbené 

vycházky do lesa a do okolí. Každý si mohl 

postavit své vlastní letadýlko a potom s ním 

zkusit co nejdále dohodit. Každá skupinka 

měla za úkol udělat projekt spojený právě s 

těmito letadly. Samozřejmě soustředění 

obsahovalo dost matematických úloh a 

logických příkladů. Potom teda mnoho 

přírodopisných a chemických hodin, které 

jsme si vyloženě užívali. Letošní soustředění 

jsme si užili tak moc, že se už nemůžeme 

dočkat dalšího.“ 

Tak jako v předcházejících letech jsme naplánovali na měsíce duben až červen exkurze do 

vědeckých center v Brně, Ostravě a Olomouci. Jak tyto exkurze naše žáky zaujaly, můžete posoudit např. 



ze slov Nikol Guľové, žákyně 8. C:  „Letos 

jsme si v Ostravě vyzkoušeli záchranu osady 

po apokalypse. Když hra skočila, musím říct, 

že na ni byly jen pozitivní ohlasy. Nám všem 

se to moc líbilo, paní učitelka hrála s námi a 

bylo to zase něco jiného. Všichni jsme byli tak 

plní dojmů  z rána, že když nás čekal Svět 

Technik, tak jsme mysleli, že nás to neohromí, 

ale bylo to taky skvělé. Byli jsme v sektoru U6, 

od parního stroje až po současnost. Na konec 

dne nám ještě připravili Bolt Tower, 

vystoupali jsme zhruba 77 metrů. My, co jsme 

vyšli až nahoru, jsme viděli snad nejkrásnější 

pohled na Vítkovice, ale i samotnou Ostravu. 

Exkurze byla vyčerpávající, ale zato jedna 

z nejlepších“ 

 

 

 

FYZIKA A CHEMIE 

 

Žáci 9. C se zúčastnili regionální fyzikální soutěže v Kroměříži. Úspěšnými řešiteli se stali tito 

žáci: Marek Tatýrek, Otakar Bartoš, Michal Omasta, David Sklenář, Marek Sedlář a Jiří Pohančeník. Pro 

žáky 6. ročníku byla zorganizována exkurze do experimentária v Otrokovicích. Zde si žáci mohli 

vyzkoušet fungování mnohých zařízení. Na pokusech si pak ověřili platnost fyzikálních zákonů. 

V letošním školním roce se nám podařilo pěkné umístění v chemické soutěži „Hledáme nejlepšího 

Mladého chemika ČR“, kde v regionálním finále získal Marek Sedlář (9. C) 6. místo a Jiří Pohančeník (9. 

C) obsadil 22. místo. 

 

 

Přírodovědec 2017 

I v letošním školním roce probíhala na 2. stupni naší základní školy celoroční soutěž o nejlepšího 

přírodovědce. Do soutěže jsou zahrnuty výsledky všech soutěží zaměřených na 

matematiku (Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Přírodovědný klokan, Matematický 

klokan, Pangea), výsledky olympiády logické, zeměpisné i biologické. Do hodnocení jsme 

zahrnuli rovněž výsledky zeměpisné soutěže Eurorebus  a úspěchy, kterých dosáhli naši 

žáci ve floristické soutěži.  

 

Výsledková listina pro letošní školní rok po vyhodnocení všech výše uvedených soutěží vypadá takto: 

1. místo: Matěj Pumprla (6. C) 

2. místo: Daniel Měrka (7. C)  

3. místo: Tina Sabová (9. C) 

4. místo: Petr Omasta (8. C) 

5. místo: Marek Sedlář (9. C) 

6. - 8. místo: David Skýpala (6. C) 

6. - 8. místo: Veronika Rožnovská (8. A) 

6. - 8. místo: Patrik Vrbecký (8. C) 

 

 

Všem těmto žákům děkujeme za úspěšnou 

reprezentaci školy! 

 

 

 



PRACOVNÍ ČINNOSTI 

  

Pracovní činnosti mají na naší škole dlouholetou tradici. Na prvním stupni žáci tvoří v pracovní 

výchově, na druhém stupni na ni navazují pracovní činnosti. V 6. ročníku pracují v nově vybavených a 

zařízených dílnách, kde si vyrobí dřevěnou krabičku. Při práci uplatní prostorovou představivost, znalost 

čtení technických výkresů a šikovnost svých rukou při řezání, pilování a broušení. Práce baví nejen chlapce, 

ale i děvčata a všichni jsou pyšní na svůj výrobek. V pěstitelských pracích se seznámí s pěstováním 

zeleniny, podílejí se na zkrášlování venkovních i vnitřních prostor školy, okolí hřiště i školního pozemku. 

Na žáky je opravdu radost pohledět, když se s vervou pustí do odstraňování trávy od obrubníků, hrabání a 

odvozu listí, a také vytrhávání plevele. Rádi také pomáhají při sběru starého papíru a rozvíjí si své 

ekologické myšlení.  

V 7. ročníku na žáky čeká předmět příprava pokrmů, v nové, moderně vybavené kuchyňce. Naučí 

se připravovat spoustu zajímavých jídel, učí se zásadám zdravé výživy a správnému servírování. Vaření děti 

velmi baví, své kuchařské umění předvádí nejen děvčata, ale i chlapci. Nejvíce se však všichni těší na 

závěrečné ochutnávání a pojídání. Ke gastronomickým zážitkům přispívá opravdu příjemné prostředí naší 

nové kuchyňky.  

Kam letos zamířili naši osmáci? Vytvořit si představu o různých oborech lidské činnosti, setkat se 

s představiteli různých profesí. Poznat možnosti zaměstnání v oblasti, kde žijeme.  Poznat záporné i kladné 

stránky určitého pracoviště i profese. To vše nám zprostředkovaly exkurze do firem TOSHULIN, a.s., 

VYDONA, s.r.o. Pravčice a REMAQ, s.r.o. Otrokovice. Věříme, že všechny poznatky zúročíme při výběru 

střední školy. 

I my, deváťáci, jsme si zavzpomínali na loňské exkurze, k tomu jsme přidali v listopadu besedu na 

Poradenském středisku IPS v Kroměříži. Dozvěděli se o uplatnění absolventů na trhu práce a o nabídkách 

zaměstnavatelů. Zprostředkovali nám také kompletní nabídku středních škol, nabídli pomoc při výběru 

střední školy a sami jsme si vyzkoušeli test zájmů. 

 

  

  
 



ČESKÝ JAZYK 

 

„Řeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk; neboť je živý a 

vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí národního.“ 

Karel Čapek 

 

Jedním z cílů předmětové komise českého jazyka je posílit zájem žáků o četbu. V prostorách 

klubovny školy byla letos vybudována nová knihovna. Z projektu Výzva 56, který přispěl k rozvoji 

čtenářské gramotnosti žáků, se zakoupily nové knihy, jež doplnily starší tituly v knihovně. Také jsme 

rozšířili čas na vypůjčování knih, a navíc mohou žáci prostory knihovny využívat ve volné hodině před 

odpoledním vyučováním. S potěšením zjišťujeme, že mezi žáky narůstá zájem o zapůjčení knih domů. 

Již druhým rokem pracuje na škole novinářský kroužek, který pod vedením paní učitelky Pavly 

Obdržálkové pravidelně svými příspěvky na web školy informuje veřejnost o aktuálním dění ve škole. Pro 

uživatele sociálních sítí založili členové kroužku i facebookové stránky školy.  

V průběhu školního roku připravujeme pro žáky různé besedy či návštěvy divadelních představení. 

Letos asi nejvíce zaujala beseda o vánočních zvycích doma i ve světě, kterou si pro žáky připravila paní 

Lucie Zavadilová. Besedu ozvláštnila hrami a zábavným kvízem, do kterého se všichni s chutí zapojili. 

Nejstarší žáci měli možnost zhlédnout divadelní představení Maryša v nastudování herců pražského Divadla 

různých jmen.  V květnu jsme pak zorganizovali pro žáky 9. ročníku zájezd do Městského divadla ve Zlíně 

na představení Charleyova teta. 

I v letošním školním roce se žáci zapojili do nejrůznějších soutěží. Žáci 9. ročníku se zúčastňují 

pravidelně Olympiády z českého jazyka. Nejlepší řešitelé pak naši školu reprezentují v okresním kole. 

Tentokrát to byly žákyně Barbora Lipnerová (9. A) a Tina Sabová (9. C). Tina uspěla i v okresním kole, 

kde se umístila na postupovém 2. místě. V krajském kole obsadila velmi pěkné 5. místo. 

Je obdivuhodné, že i v dnešní době mají žáci stále vtah k mluvenému slovu a že se aktivně zapojují 

do recitačních soutěží. V únoru se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. K nejlepším recitátorům patřili 

žáci: v kategorii 6. a 7. tříd – Monika Ponížilová (7. C), Sabina Vrbecká (7. C), David Kryštof  (6. B), 

v kategorii 8. a 9. tříd – Edita Ehrlichová (8. A), Marek Závojský (8. C) a Viktorie Karla Wojnarová (8. 

A). Monika Ponížilová (7. C) se v městském kole recitační soutěže v TYMY umístila na 1. místě. 

  Stejně jako v předchozích letech se naše škola zapojila do literární soutěže Utíkej, rychle utíkej!, 

kterou už několik let pořádá Střední odborná škola Luhačovice. I letos se Tině Sabové (9. C) podařilo 

probojovat mezi nejúspěšnější autory a z rukou spisovatele Jana Cimického, který spolu s básníkem Jiřím 

Žáčkem zasedl v porotě, převzala cenu za svou povídku.  

 

TAJEMSTVÍ LOUTEK (soutěžní povídka Tiny Sabové) 

Že je stará paní Woodová zvláštní, nebylo pochyb. Někdo tvrdil, že je to čarodějnice, jiní, že je 

prokletá, i když tomu lze těžko věřit, každopádně se jí obyvatelé městečka vyhýbali. Vždy nosila kolem 

hlavy složitě omotaný vzorovaný šátek, který ostře kontrastoval s jejíma tmavýma až černýma očima. 

Pověrčiví lidé věřili, že pohled do nich přináší neštěstí. 

Před více než třiceti (nebo čtyřiceti?) lety se přistěhovala do města a otevřela si tu malý krámek 

s loutkami. Krčil se v centru města, zmáčknutý zprava i zleva mezi dalšími obchody. Dveře, které vedly do 

neútulného, tmavého obchodu, byly od cesty vzdáleny víc než okolní vchody, přesto jaksi přitahovaly 

pohledy kolemjdoucích. Loutky ve výloze byly dřevěné, ale svou reálností až děsivé a paní Woodová si 

nemohla vybrat lepší čas pro příchod do města. Blížily se Vánoce, a tak nejedno dítě našlo ten rok pod 

stromečkem loutku z tohoto krámku. 

Poklidná atmosféra však brzy skončila, začaly se ztrácet děti. Zmizelo jedno, druhé a město 

zachvátila panika, všichni se báli o své potomky. Policie nic nevyšetřila a pohřešovaní se nikdy nenašli. Lidé 

začali vymýšlet různé teorie a nakonec se spolčili proti staré Woodové, která jediná se chovala, jako by se jí 

ty podivné události vůbec netýkaly.  Policisté ji však neměli co dokázat, a tak bylo vyšetřování pro 

nedostatek důkazů uzavřeno. Paní si v klidu dál vedla svůj obchůdek, a to i přesto, že se jí obyvatelé začali 

stranit a zastrčený krámek jako by pro ně neexistoval. Jméno Woodová se dokonce stalo strašákem na 

zlobivé děti. Od té doby uběhla řada let. Smutek a vztek rodičů ztracených děti trochu opadl, ale vzpomínka 

zůstala a jejich chování k dané osobě se nezměnilo. Až doteď. 

Tobi byl děsné, opravdu děsné dítě. Chudák jeho matka paní Rubinová na něj byla sama a nikdo – 

ona, ani jeho učitelé či vychovatelé na něj neměli žádný vliv. Se svou partou prováděl ty nejhorší lumpárny 



a jakékoli domlouvání, či dokonce tresty neměly smysl. Byl to nenapravitelný hříšník, který neměl k nikomu 

respekt – kromě staré paní Woodové. Jednoho dne, kdy se kvůli Tobimu a jeho přátelům musela 

v kohoutcích v celém městečku zastavit pitná voda, už jeho matce došla trpělivost a v hlavě se jí zrodil 

nápad. Ta myšlenka jí nedala pokoj, dnem i nocí nad tím musela přemýšlet, a když se k ní donesla zpráva o 

dalším průšvihu jejího synáčka, bylo rozhodnuto – vyhledá pomoc paní Woodové. 

Před lety, když došlo k incidentu se ztrácením dětí, byla sama ještě dítě, a protože se tehdy nikdo 

z jejích blízkých neztratil, nepociťovala k ženě nenávist jako většina města. Rozhodně by se však sama pro 

vlastní potěšení s touto osobou nebavila. Okolnosti tomu však chtěly, takže odhodlaně vyrazila do chladného 

počasí. Celou cestu byla přesvědčená o správnosti svého úsudku, ale když stanula přede dveřmi loutkářství, 

znejistěla. Sebrala všechnu odvahu a otevřela tmavé, zastrčené dveře. Nevědomky tím dala věci do pohybu. 

Rozhovor s majitelkou krámku proběhl překvapivě hladce a paní Rubinová se po něm cítila lehce, 

jako by její starosti zčásti přebrala na svá bedra stará žena. Loutkářka souhlasila, že je přijde pozítří navštívit 

a Tobimu domluví. Ten se o všem dozvěděl až v den návštěvy a tvář mu při tom zjištění velmi zbledla. Stará 

Woodová byla přesná jako hodinky. Chvíli se bavily obě ženy a Tobi mlčel jako zařezaný. Potom paní 

Woodová požádala Tobiho matku, jestli by je mohla nechat o samotě.  Ta se nikdy nedozvěděla, co paní 

s jejím synem řešila, ale opravdu se časem zdálo, že se Tobi uklidnil. Paní Rubinová prostě předpokládala, 

že její syn má přirozený strach ze staré loutkářky, a dál nad tím nepřemýšlela. Ráda by za ní osobně zašla a 

poděkovala jí za to, co pro ni udělala, ale držela se jejích rad a od návštěvy ve svém domě se s ní už více 

nesetkala. „Nesvědčí to vaší pověsti, mladá paní, už bychom se neměly vídat, lidé si začínají povídat,“ řekla 

jí tehdy při odchodu významně paní Woodová. Ale Tobi byl tak hodný, dokonce se sem tam sám od sebe 

nabídl, že doma pomůže, a paní Rubinová ji to potřebovala sdělit.  

Rozhodla se tedy napsat dopis, kde vylíčila své nadšení, a s úsměvem poslala svého syna, ať doručí 

její vzkaz do omšelého krámku. Jeho obličej znovu nezvykle zbledl, ale matka to nevnímala a 

nekompromisně za ním zavřela dveře. Tobi se pomalinku vlekl a jen nerad vstoupil do tmavého, 

strašidelného obchůdku. S paní Woodovou naštěstí nemusel mluvit příliš dlouho. Brzy ho propustila, ale 

před odchodem ho něco zadrželo. Nevěděl proč, ale najednou ho velmi zaujalo zboží, které bylo kolem 

vystaveno, a začal je zkoumat. „Je to mistrovská práce, vaše loutky vypadají jako živé“ musel ocenit Tobi a 

jen nerad opouštěl zajímavé prostředí obchodu. V příštích týdnech ho tam stále něco přitahovalo a navštívil 

obchůdek ještě několikrát. Lidé si toho všimli, začalo se o tom po městě šeptat, až se to doneslo i k jeho 

matce. Jí to však nepřišlo vůbec divné, a když se přiblížily Vánoce a Tobi jí řekl, že by si přál jako dárek 

nějakou loutku, brala to s úsměvem. 

Stejně tak se usmívala i ústa staré ženy, která v tu chvíli sama seděla v bytečku nad svým obchodem a 

spokojeně pohybovala svými loutkami. Tolik let čekala na novou příležitost! Dokázala však být trpělivá, když 

cítila, že je nadosah. 

Štědrý den byl konečně tady a paní Rubinová láskyplně pozorovala svého syna, který se upřímně 

radoval z vysněného dárku. Tobi byl z loutek tak unesen, že svým nadšením nakazil i další děti. Časem 

chtěly všechny vlastnit nějakou loutku a paní Woodové se konečně zvýšil odbyt. A z Tobiho byl konečně 

vysněný syn paní Rubinové, našel si nové kamarády, mezi kterými byl oblíbený a s kterými trávil svá volná 

odpoledne, a i on sám byl nadšený. „Děkuju, mami, za tu loutku, ani nevíš, jak ji děti obdivují,“ děkoval jí 

syn. 

 Mnohaleté čekání se blížilo ke svému závěru, historie se měla opakovat. Ani tentokrát neměla klidná 

atmosféra v městečku trvat věčně, vše bylo před časem zpečetěno příchodem paní Rubinové do obchůdku 

staré loutkářky. 

Krátce po Vánocích šel Tobi navštívit paní Woodovou, se kterou se postupně sblížil a už se jí 

rozhodně nebál. Šel se podívat, jaké jsou v jejím krámku novinky, a protože dostal nějaké peníze, byl 

v pokušení pořídit si nový přírůstek do své sbírky. „Pojď se mnou dozadu, mám v dílně téměř hotovou 

novou loutku a chci znát tvůj názor. Co myslíš, povedla se mi?“ ptala se stará žena, když se pomalu belhala 

dozadu do svého loutkářství. Tobi ji nadšeně následoval. Na velkém pracovním stole ležela uprostřed loutka 

hubeného chlapce. Tobi ji vzal opatrně do rukou, začal si ji prohlížet a s hrůzou si uvědomil, jak velmi se 

mu loutka podobá. Ty vlasy a obličej, proboha, vždyť má stejně jako on jedno oko zelené a druhé modré! 

Pohledem sklouzl trochu doprava, kde ležela o něco větší loutka tmavovlasé ženy. Tak přece vypadá moje 

matka, pomyslel si Tobi… „Co to má znamenat?“ chtěl se zeptat paní Woodové, ale uvědomil si, že necítí 

své tělo a nemůže pohnout jediným svalem.                                                 Stará žena se spokojeně usmála…     
 



CIZÍ JAZYKY 

 

Olympiáda z anglického jazyka 

Žáci se angličtinu učí už od prvního stupně, a 

aby měli motivaci se neustále zlepšovat, uspořádali 

jsme pro ně olympiádu, kde si mohli porovnat své 

vědomosti a jazykové schopnosti s ostatními 

spolužáky. Pro 6. – 8. třídy se soutěž uskutečnila 

v průběhu dubna a skládala se ze dvou částí – 

písemné a ústní. Během písemné části musely děti 

prokázat své znalosti z gramatiky, porozumění textu 

a poslechu. V ústní části žáci měli za úkol plynule 

mluvit na vybrané téma a zodpovědět na zvídavé 

otázky vyučujících.  

      V první kategorii porovnávali své znalosti žáci 6. A, 6. B a 6. C. Celkově se zúčastnilo 48 dětí. Na 

první místo se probojoval Matěj Pumprla, stříbrná skončila Nela Pumprlová a bronz získal David 

Skýpala (všichni ze 6. C).  

      Ze strany sedmáků byl zájem menší, protože se celkově přihlásilo 34 žáků. V této kategorii zvítězila 

Lilyan Arnfelserová (7. C), druhou příčku obsadila Veronika Galatíková (7. C) a dvojici dívek doplnil na 

třetím místě Jiří Kment (7. B). 

      Poslední kategorie byla určena osmákům, kterých se zúčastnilo 52. Na první pozici se umístil 

Matyáš Juračka, za ním následovala Markéta Barotová a na třetí místo dosáhla Nikol Guľová (všichni 

z 8. C). 

Všem žákům děkujeme za účast a pečlivou přípravu na soutěž. 

 

 

Olympiáda z německého jazyka. 

      Na naší škole se hodně žáků učí němčinu jako druhý cizí jazyk. Vyučující se snaží dětem zpestřit 

výuku tohoto jazyka různými způsoby. Jedním z nich je například olympiáda, kde si žáci můžou porovnat 

své znalosti a zasoutěžit.  

      Olympiáda z německého jazyka se uskutečnila během měsíce března a skládala se ze dvou částí – 

písemné a ústní. Během písemného testu musely děti prokázat znalosti z gramatiky, porozumět čtenému 

textu a vyřešit řadu zajímavých křížovek a doplňovaček. V ústní části se od dětí požadovala jazyková 

pohotovost v reakcích na spoustu všetečných otázek týkajících se probíraných témat. V první kategorii, ve 

které si porovnávali své znalosti žáci ze 7. B a 7. C, se na první místo probojovala Lilyan Arnfelserová  (7. 

C). Druhé místo patří Samuelu Tomšíkovi (7. B) a o třetí příčku se dělí Jan Rušikvas a Vilém Ševčík (oba 

ze 7. B). 

      Ve druhé kategorii, která byla určena žákům 8. tříd, 

zvítězila Ester Zemánková, na druhé místo dosáhla Nikol 

Guľová a třetí příčku obsadila Kristýna Křížková. Všechny dívky 

jsou ze třídy 8.  C.  

      Třetí kategorie byla určena našim deváťákům. Vítězkami 

se staly žákyně z 9. A – první místo si zasloužila Natálie Marková 

následována Barborou Lipnerovou. Na třetím místě skončila 

Aneta Rektoříková.     

Jsme rády, že děti němčina baví, a chtěly bychom jim 

popřát mnoho dalších studijních úspěchů. 

 



Výuka 2. cizího jazyka na 1. ZŠ Holešov 

      Kromě anglického jazyka se žáci naší školy začínají učit od 7. ročníku i druhý cizí jazyk. Můžou si 

zvolit němčinu nebo ruštinu. Zájem o oba jazyky je většinou vyrovnaný, takže se v každé třídě vytvoří 

skupinka němčinářů a skupinka ruštinářů. Některé děti přistupují na začátku výuky ke  2. cizímu jazyku 

s nadšením, jiné s bázní, jestli budou nové učivo dobře zvládat. Že obavy nejsou na místě, zjistí děti po pár 

hodinách výuky. Němčináři jsou hrdí na to, že umí pozdravit, nadiktovat svoje telefonní číslo, mailovou 

adresu a říct pár vět o sobě a svém kamarádovi. Ruštináři zase zdolají úskalí azbuky, a to jak ve čtené, tak i 

v psané formě. 

      O přestávkách po hodině cizího jazyka si němčináři a ruštináři vzájemně sdělují, co nového už zase 

umí a patřičně se přitom chlubí. Uspořádali jsme proto společnou hodinu němčiny a ruštiny v 7. B a v 7. 

C. Část hodiny předváděli své znalosti němčináři a 

ruštináře pak vyzkoušeli, nakolik dávali pozor. Měli 

odhadnout význam některých německých slov – např. 

Brille, Ball, Schach, Regal apod. Poté se vrhli do práce 

ruštináři, kteří napsali na tabuli některá písmena azbuky a 

němčináři je měli přečíst. Nebylo to vůbec jednoduché, 

jak se na první pohled zdálo.  

      Společná hodina utekla při této spoustě 

zajímavých aktivit jako voda a my jsme zdaleka nestihli 

všechno, co jsme si do této hodiny přichystali.  

                                                                   

Olympiáda v anglickém jazyce 

      Během ledna proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce pro žáky 9. tříd. Písemné části se 

zúčastnilo 15 odvážlivců. 

      Po vyhodnocení písemné části postoupilo 5 žáků do ústního kola. V této části museli účastníci 

hovořit o tématu, které si vylosovali, a následně odpovědět na doplňující otázky zkoušejících. Po velmi 

vyvážených výkonech se na prvním místě se shodným počtem bodů umístili Barbora Lipnerová (9. A) a 

Martin Páša (9. B). 

      Martin přenechal postup do okresního kola Báře, která naši školu reprezentovala v Kroměříži. Z 

celého okresu se sjelo 14 soutěžících a bylo velmi náročné mezi takovou konkurencí obstát. I když Bára 

nevyhrála, tak ji účast v soutěži motivuje k dalšímu studiu anglického jazyka. 

 

 

Školní kolo soutěže v ruském jazyce 

      V letošním roce jsme poprvé uspořádali soutěž v ruském jazyce pro žáky 9. ročníku, kteří se jazyk 

učí třetí rok. Soutěž proběhla písemnou formou a byla zaměřena na porozumění textu, aplikaci některých 

gramatických pravidel a zároveň prověřila i znalost slovní zásoby. V neznámém textu žáci vyhledávali 

určitá slovní spojení, posuzovali pravdivost tvrzení vyplývajících z textu, v jiných úkolech luštili velkou 

křížovku či formulovali otázky k daným odpovědím. Na vypracování všech úloh měli žáci 60 minut, ale 

ukázalo se, že jsou velmi šikovní a většina z nich byla s prací hotova mnohem dříve. Do příštích let patrně 

zvýšíme náročnost soutěže!   

      Do soupeření se zapojilo celkem 16 žáků ze všech devátých tříd a výsledky byly následující: 1. místo 

obsadila Tina Sabová (9. C), na 2. místě se umístila Gabriela Železná (9. C) a o 3. místo se podělili Marie 

Ambróžová a Jiří Pohančeník (oba z 9. C). 

      Vítězům blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme a doufáme v jejich další jazykové úspěchy. 

 

 



DĚJEPIS 

Výuku dějepisu každoročně žákům zpestřují a 

obohacují pravidelné exkurze a besedy, které se vždy 

setkávají s velkým ohlasem. Naše dějepisné výpravy za 

poznáním každoročně zahajuje poznávací exkurze pro 7. 

ročník. Na začátku října se žáci vydali po stopách starých 

Moravanů, prohlédli si archeologické nálezy v Památníku 

Velké Moravy ve Starém Městě a poté navštívili 

archeoskanzen a expozici Živá voda v Modré. Naše 

putování jsme pak tradičně ukončili prohlídkou baziliky na 

Velehradě. 

V říjnu se také na svou pravidelnou exkurzi vydali 

žáci 6. ročníku. Tentokrát zamířili na jižní Moravu za poznatky zeměpisně-dějepisnými. První zastávkou 

byla velmi působivá moderní budova Archeoparku Pavlov, která zaujala i svou netradiční prezentací 

paleolitických nálezů. Poněkud volnější byla prohlídka zříceniny hradu Děvičky a pak již následoval 

mikulovský zámek s expozicí vinařství. 

      8. a 9. ročník si na své exkurze musel počkat až na měsíc červen. 

  Osmáci v hodinách dějepisu probírají mimo jiné i dění 

v habsburské monarchii, a proto jsme letos zamířili do centra této bývalé 

říše – do Vídně. Cesta autobusem uběhla poměrně rychle, protože během 

ní se žákům dostalo od našeho průvodce zasvěceného výkladu o historii i 

současnosti Rakouska. Další informace, tentokrát již pouze dějepisné, 

jsme se dověděli při prohlídce schӧnbrunnských zahrad. Poté následovala 

prohlídka Hofburgu – komnaty císařovny Sissi, soukromé komnaty 

císařské rodiny a klenotnice všechny překvapily a zaujaly. Nezapomněli 

jsme ani na třistaleté výročí narození císařovny Marie Terezie a 

připomněli jsme si její státnické počiny. Ve Vídni jsme navštívili i mnohá 

další zajímavá místa – starořímské památky, Dóm sv. Štěpána, 

Volksgarten s památníkem císařovny Sissi a budovu parlamentu.  

O rok starší žáci se ve výuce dějepisu v 9. ročníku věnují 20. 

století, a tedy i historii obou světových válek. V květnu jsme pro žáky 

uspořádali besedu o holokaustu, na kterou 1. června navazovala exkurze do Památníku holokaustu 

v Osvětimi a Březince. Toto náročné téma žáci zvládli velmi dobře a všichni s velkým zájmem poslouchali 

naše průvodce v obou částech Památníku. Z Osvětimi jsme se ještě vydali do starobylého Krakova a poté 

jsme zamířili domů. 

    Další tradiční akcí je dějepisná olympiáda pro žáky osmého a devátého ročníku. Letos proběhla pod 

názvem Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Nejúspěšnější řešitelé 

postoupili do okresního kola v Kroměříži, které proběhlo v lednu 2017. V silné konkurenci 43 žáků se 

z našich reprezentantů nejlépe umístila Barbora Lipnerová (9. A) a jen o vlásek jí unikl postup do krajského 

kola. 

Následujícím kláním, na které naši deváťáci zaměřili svou pozornost, byla on-line soutěž 

každoročně vyhlašovaná Památníkem Lidice. 

V průběhu školního roku si také připomínáme celou řadu historických výročí. Některá vzpomínáme 

každoročně, jiná jen při „kulatinách“. Nedávným, velmi často zmiňovaným výročím, bylo sedmisté výročí 

narození Karla IV. Naši žáci si tuto událost připomněli při tvorbě projektu o rodině tohoto významného 

panovníka. 

 



ZEMĚPIS 

Zeměpisné soutěže 

Každoročně se naši žáci účastní soutěže EUROREBUS 

a zeměpisné olympiády. Letos se v soutěži EUROREBUS probojoval 

Matěj Půček (6. C) do celostátního kola, když v kraji skončil na 2. místě. 

 

V zeměpisné olympiádě nás nejlépe reprezentovali:   

kategorie A – Petr Podvala (6. A) 

kategorie B – Veronika Galatíková (7. C) 

kategorie C – Tina Sabová (9. C) 

 

Zeměpisné exkurze 

6. ročník – Pálava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ročník – Dlouhé Stráně a Rešovské vodopády (23. 5. 2017) 

8. ročník – Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ročník – Za památkami UNESCO (červen) 

 

PŘÍRODOPIS 

Přírodopisné akce a soutěže 

Během školního roku se uskutečnilo několik soutěží, exkurzí nebo besed. Pro zpestření výuky jsme 

pozvali pana Michala Říhu, který dětem poutavě přiblížil, jak včely hledají potravu, jak dlouho žijí, co dělají 

v zimě a podobně. Nebyla to jen suchopárná přednáška, ale žáci často využívali jeho výzvy, aby se průběžně 

ptali na to, co je zajímá. Všichni se dozvěděli hodně i o včelích produktech a jejich významu ve zdravé 

výživě člověka. Zejména ochutnávka medu byla přijata s nadšením. Původně byla beseda určena pro žáky 

šestých ročníků, ale s nadšením se zúčastnili i deváťáci.  

Ani letos nemohla chybět exkurze žáků šestých tříd do zoologické zahrady v Lešné. Děti si prošly 

část zoo s průvodcem, který jim řekl spoustu informací o jednotlivých zvířatech. Všem se výlet líbil, 

přestože počasí nebylo příznivé. 



OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 

V rámci občanské a rodinné výchovy roběhla celá řada zajímavých a poučných besed nejen v rámci 

prevence rizikového chování. Vybrali jsme následující… 

Adaptační pobyt 6. tříd 

Seznamovací akce pro nově vzniklé kolektivy šestých 

tříd proběhla letos v malebném prostředí Svatého Hostýna. 

Žáci zde prožili se svými třídními učiteli tři dny plné her, 

aktivit a turistiky. Vzájemně se poznali, navázali nová 

přátelství a nastavili si pravidla vzájemné spolupráce pro 

nadcházející čtyři roky. 

 

 

Tato akce je mimo jiné také hrazena z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova 

– tzv. Akce milion. 

 

Beseda pro žáky 7. ročníku - (Ne) Bezpečně na internetu  

V březnu se uskutečnila přednáška pro sedmé ročníky na téma bezpečnost na internetu. Žáci se 

dozvěděli spoustu nových informací o tom, jak se mají bezpečně chovat na internetu. Že by neměli 

zveřejňovat ani nikomu posílat intimní nebo soukromé fotky, protože je potom pomocí nich může daná 

osoba vydírat nebo citově týrat. Zjistili, že se policie s takovýmito případy setkává poměrně často. 

Nejenomže se dozvěděli o tom, jaký obsah je vhodný a nevhodný přidávat na sociální sítě, ale také něco z 

historie internetu a PC, například kdo byl zakladatelem facebooku nebo kdo sestrojil první počítač. Zjistili 

také, že všechny sociální sítě všechen přidaný obsah ukládají do databáze, kde zůstává navždy. Podle 

hodnocení žáků byla přednáška poučná i zábavná zároveň.       

  Jan Maceška, 7.C 

Přednáškou vše neskončilo. Žáci navázali na toto téma ve výtvarné výchově, rodinné výchově 

a  informatice. Ve výtvarné výchově dostali za úkol výtvarně zpracovat tzv. „desatero bezpečného 

internetu“, a připomenout tak i ostatním kamarádům pár důležitých zásad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beseda Kontaktního centra Plus v Kroměříži pro žáky 8. Ročníku 

 

Celkem to byly dvě vyučovací hodiny. První hodinu s námi byla ve třídě ještě paní učitelka, ale od 

druhé hodiny jsme měli slíbené zavřené dveře. To znamená, že jsme mohli říct cokoliv, co jsme nechtěli, 

aby se dozvěděl někdo jiný kromě naší třídy nebo pána, který nám tam přednášel. Myslím, že nám se zrovna 

tyto dvě hodiny dost hodily. Jsme ve věku, kdy každý má tendenci zkoušet nové věci. První hodina sloužila 

k seznámení se s danou problematikou. Na tabuli jsme nakreslili osobu, vybrali si dívku, jež měla sloužit 

jako takový příklad, jak bychom mohli dopadnout. My jako třída jsme ovlivňovali její příběh. Byl to příběh 

o dívce s dobrým prospěchem, která začala užívat drogy. Postupem času se z ní stala troska a nakonec 

se rozhodla spáchat sebevraždu. Je to příběh jednoho z nás a má poukázat na to, že na jejím místě mohl stát 

kdokoli.  

               Nikol Gulová, 8.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s policistou 

 

Beseda s názvem  Subkultury a extremismus pro 9. ročník 

Svět je v poslední době nebezpečné místo. Přednáška měla deváté 

třídy poučit o některých subkulturách a radikalismu. Následovalo také 

představení policejních zásahů proti demonstracím. Jednak za pomoci videí a 

záznamů, ale také možností si prohlédnout výstroj těžkooděnců. 

 

Z ostatních akcí proběhly následující:  

- beseda MP Education, s.r.o. „Holky z Venuše, kluci z Marsu“, 

- O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti, 

- Hasík, 

- dlouhodobý preventivní program pro děti a mládež – Centrum primární prevence Renarkon, o.p.s., 

- prožitkový program zaměřený na komunikaci vztahy ve třídě. 

 

 

 

 

 

Chraňte si své soukromí na internetu! 



HUDEBNÍ VÝCHOVA 

      Když jsme se s žáky po prázdninách přivítali, byli jsme plni očekávání, co nás v tomto školním roce 

čeká. Zajisté jsme věděli, že nás nemine hudební nauka a dějiny, ale taktéž jsme se všichni těšili na 

zábavné hodiny a mimoškolní hudební pořady a koncerty. 

     Na podzim 8. a 9. ročníky zhlédli koncert zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů s názvem „The 

Beatles – příběh legendy“. Byl to moc pěkně zpracovaný koncert a žákům přinesl spoustu nových poznatků, 

kterými si rozšířili probírané učivo. 7. ročník navštívil filharmonii taktéž. Jejich koncert nesl název 

„Melodie českých a světových muzikálů“. Poslední návštěva filharmonie v programu „Cesta kolem světa“ 

byla taktéž zdařilá a velmi poučná. 

      Tento rok jsme se opět, jak již je dlouholetou tradicí, 

zúčastnili pěvecké soutěže Kostelecký slavíček, kde jsme 

získali tato ocenění: Viktorie Anna Vyhlídalová (5. C) – 

čestné uznání a Kamila Sklenářová (8. C) – 3. místo. 

      Nesmíme opomenout ani práci v našem školním 

nahrávacím studiu! S žáky z volitelného předmětu HV 

jsme vytvořili velmi zdařilý Vánoční klip a třída 7. C 

nazpívala svůj klip s názvem „Jak se to mohlo vůbec stát“. 

S devátými ročníky jsme strávili spoustu času při tvorbě 

jejich závěrečných videoklipů.  

      Byl to opět náročný, ale i velmi hudebně zábavný rok!!! 

 

 

Jednou to skončit muselo      

9. A 

 

Refrén: 

Jednou to skončit už muselo. 

Před čtyřmi léty to začalo. 

My jdeme dál. A co čeká teď 

nás? 

Jednou to skončit už muselo!!! 

 

1. A dál, my kráčíme výš.  

Odcházíme od vás a smutek 

trápí nás. 

A dál, oči slzí nám. 

Už to není jak dřív, náš příběh 

končí. 

 

Refrén… 

 

2. A dál, já cítím se sám. 

Kdo to prožil – ten to zná. 

A teď dávám sbohem vám. 

 

Refrén… 

Zpíváme tu píseň poslední 

9. B 

 

Celý čas, co jsme spolu přežili, 

spoustu věcí jsme ve škole 

zničili. 

Přichází loučení, to není konec 

náš. 

Akorát přestaneme už všechny 

štvát. 

Modlíme se, abychom to 

nezažili zase,  

ty chvíle byly krásný – teď se 

ztrácí v čase. 

Učíme se život žít, své sny si 

zkoušet žít. 

Své chyby každý máme, s tím 

nic nenaděláme. 

 

Refrén: 

My vám zpíváme tu píseň 

poslední, 

nekonečný příběh máme 

společný. 

A co nás čeká dál, co dál, 

kdopak to z nás teď ví, kdo to 

ví,  

kdo nám potom napoví… 

 

 

 

 

Škola nám končí  

9. C 

 

Končíme se základkou, bylo to 

vcelku fajn, 

jsme tady dlouhý roky, je ale 

čas jít dál. 

Přiznám se – co jsem prožil, mi 

nikdo nevezme, 

a přesto vzpomínáme při 

pohledu na sebe. 

Refrén: 

Právě škola nám končí, každý 

cítí ten strach. 

Všichni s námi se loučí, po nás 

zbude jen prach. 

Přesto doufej dál, že se 

střetnem ve hvězdách. 

A jak to půjde dál, povězte 

cokoli. 

Doufáme, že na střední nás 

písemky neskolí. 

Holešov – základka nás svedla 

dohromady… 
 

 

 

 

 

 



  VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreslíme…

íme... 

Malujeme…

…

íme... 

Stříháme a lepíme…

, 

lepíme…

íme... 

 Kreslíme…

 Kreslíme…

Tiskneme a lisujme…

íme... 

Spolupracujeme…

íme... 

Strašíme…

e…

íme... 

Vítězíme…

íme... 

Zdobíme…

me…

íme... 

Modelujeme a vypalujeme…

íme... 



TĚLESNÁ VÝCHOVA a sport na škole 

Pohyb má na škole své 

nezastupitelné místo a letošní školní rok 

toho byl jasným důkazem. Kromě běžné 

výuky tělesné výchovy ve všech třídách 

mají ty s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy navýšenou hodinovou dotaci 

pohybově zaměřených předmětů, konkrétně 

6. a 7. třída sportovním tréninkem, dva 

nejstarší ročníky pak mají možnost si v 

rámci volitelných předmětů vybrat 

sportovní hry. Své místo v čase po školním 

vyučování mají sportovní kroužky florbalu 

a volejbalu. 

 

 

V zimním období proběhl tradiční 

lyžařský výcvikový kurz pro žáky všech 7. 

tříd školy. Kromě lyžování měla skupina 

zájemců příležitost absolvovat základní 

snowboardový výcvik. Konec školního roku 

pak opět tradičně patří sportovnímu kurzu. Na 

něm žáci 6. a 7. tříd s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy absolvují týdenní intenzivní 

sportovně-pohybový pobyt, jehož náplní jsou 

tradiční i méně známé kolektivní hry, 

sportovní aktivity v přírodě, atletika a další.  

 

Především se však jedná o prima pobyt v partě sportovně zaměřených kamarádů, který přinese 

zážitky, na které se prostě nezapomíná… 

Tradičně početná a úspěšná je i účast žáků školy na sportovních soutěžích. Výčet dosažených 

úspěchů je zahrnut v celkovém přehledu dosažených úspěchů školy v letošním školním roce napříč všemi 

předměty. 

Sport na škole prostě žije a jsme za to velmi rádi! 



ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA 

 

I v letošním školním roce si každá třída druhého stupně zvolila své zástupce do žákovské 

samosprávy. Scházeli se každé pondělí o hlavní přestávce ve školním klubu na krátkou informativní 

schůzku. Zástupci organizovali školní akce, například speciální dny (černobílý den, halloween a další), 

charitativní sbírky a sportovní turnaje. 

 

Předsedkyní školní samosprávy byla zvolena Nikol Guľová z 8. C. Místopředsedkyně byla Ester 

Zemánková (taktéž z 8. C). Novinky z městského parlamentu přinášeli kluci ze 7. C - Vladimír Dočekal, Jan 

Maceška a Radim Kutra. Žáci se tak aktivně podíleli na životě školy a komunikaci s třídními kolektivy. 

 

Položili jsme anketní otázku členům žákovské samosprávy: Které akce se vám nejvíce líbily? 

Nejčastějšími odpověďmi byly sportovní hry a Halloween. 

 

V letošním školním roce jsme soutěže a aktivity zapojili do programu s názvem ŠKOLNÍ LIGA. 

Princip spočívá v tom, že body ze dříve samostatně hodnocených akcí se nyní sčítají, a udávají tak celkové 

pořadí tříd. Hodnocenými disciplínami letos byly: sportovní klání (fotbal, florbal, laťka), fotosoutěž a body 

z výzdoby třídy (na Halloween, Vánoce a jaro). Veškeré informace jsme také zveřejňovali prostřednictvím 

nově vzniklé plakátovací plochy v přízemí nové budovy a založené stránky na  facebooku. Vítězem se stala 

třída 6. B, na druhém místě se umístila 8. C a jako třetí skončila 7. C. 

 

Srdce na dlani 

Žáci opět hlasovali v anketě o nejoblíbenějšího pedagoga školy. Největší počet hlasů obdrželi za 

první stupeň paní učitelka Jana Dohnalová a pan učitel Pavel Březina za druhý stupeň.  

 

Vánoční den 

Poslední den před vánočními prázdninami proběhl na naší škole Vánoční den. Znovu byla vyhlášena 

soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu. Na prvním místě se umístila třída 8. C. Kromě toho proběhly i vánoční 

třídnické hodiny a žáci i učitelé si mohli rozdat dárky nebo přijít ve vánočním oblečení.     

 

Mikulášská nadílka 

Mikuláš se svou družinou čertů a andělů prošel naší školou 7. prosince.  

 

Moje NejFoto  
Na naší škole proběhla soutěž Moje nej FOTO, do které mohli 

žáci přihlásit své fotky. Poté žáci i učitelé svými podpisy u fotografií 

určili výherce. Nejvíc podpisů získala fotka Viléma Ševčíka (7. B), 2. 

místo získala Markéta Nováková (9. C) a 3. místo obsadila Veronika 

Galatíková (7. C). Jménem žákovské samosprávy děkujeme všem 

zúčastněným, kteří soutěžili i hlasovali.     

 

Charitativní sbírky  

Sbírka pro Michalku 

Výtěžek z Vánočního vyrábění, do kterého se zapojila celá 

škola, a příspěvky učitelů a žáků byly 13. 1. 2017 odevzdány rodičům 

Michaely Lánikové. 

Plyšák pro radost 

Do této sbírky se mohl zapojit každý, kdo měl doma nějakého 

plyšáka navíc, a byl ochoten ho věnovat na dobrou věc. Získaní plyšáci 

pak byli odvezeni do TYMY. 

Český den proti rakovině  

Na pomoc boji proti rakovině jsme na naší škole už každoročně zorganizovali prodej kvítku měsíčku 

lékařského. Prodali jsme krásných 149 kytiček. 

 

 



ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

 

Koncert Pavla Šporcla na holešovském zámku 

V pátek 23. září 2016 se naše třída i celý druhý stupeň zúčastnila koncertu českého houslového 

virtuóza Pavla Šporcla a klavíristy Karla Košárka.  Pavel Šporcl je významná umělecká osobnost, laureát 

mnoha předních houslových soutěží, dnes nejpopulárnější český umělec působící v oblasti vážné hudby. 

 
 

Šachy do škol 

Hráli jste někdy šachy? Pravděpodobně ano. A víte co to je „en passant“? Jak má být správně 

otočená šachovnice? Nebo kolik pěšců se vyrovná jedné dámě? To už asi ne, ale to všechno se naše děti nyní 

mohou naučit v šachovém kroužku, který do naší školy přivedl projekt „Šachy do škol“. 

 
 

„O pohár starosty města“ 

V pátek 18. listopadu 2016 organizovala naše škola další ročník soutěže „O pohár starosty města“, 

kde měří síly žáci všech základní škol v Holešově a žáci nižších tříd gymnázia v Holešově. O celkovém 

vítězi – 1. Základní škole Holešov - rozhodlo utkání děvčat v kopané, které bylo napínavou poslední 

disciplínou.  

 



Karel IV. nás navštívil na poslední chvíli 
 

 

 

 

Předposlední školní den 

v tomto kalendářním roce jsme 

netradičně vyplnili projektem 

u příležitosti jeho 700. výročí 

narození. 

 

 
 
 

 

Jak jsme se připravovali na Vánoční jarmark 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis do 1. ročníku povinné školní docházky 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1zsholesov.cz/?p=15341
http://www.1zsholesov.cz/?p=15329
http://www.1zsholesov.cz/?p=15657
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