
 

 

2017/2018 
 

R 
o 
č 
e 
n 
k 
a 

 

1. 
 

Z 
Š 

 

H 
O 
L 
E 
Š 
O 
V 

 





1

Milí příznivci 1. Základní školy Holešov!

Letošní zamyšlení nad uplynulým školním rokem uvedu několika citáty našeho myslitele, spisova-
tele, filosofa, biskupa jednoty bratrské a především teoretického pedagoga Jana Amose Komenského.

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Naši učitelé jdou ve vzdělávání opravdu příkladem nejen proto, že průběžné vzdělávání patří k jed-
né ze základních povinností každého pedagoga. Mezi našimi zaměstnanci je velký zájem o vzdělávací 
akce zaměřené na oblast cizích jazyků, moderních vyučovacích metod, zdokonalování a zkvalitňování 
výuky a na pedagogicko-psychologické dovednosti, jako jsou řešení konfliktů mezi žáky, komunikační 
dovednosti, řešení šikany nebo práce s různorodou skupinou dětí.

V dnešní době je pro nás nutností i vzdělávání směřující na orientaci v měnících se zákonných 
předpisech. Na vzdělávání jsme v letošním školním roce zaměřili několik šablon v projektu „Učíme 
se spolu“. Mimo anglického a ruského jazyka to bylo vzdělávání v mentoringu a výuce metodou CLIL 
(více na dalších stranách Ročenky). Díky projektu také vedeme ve škole kroužek nazvaný Klub zábav-
né logiky a deskových her.

„Tělo nechť každodenní své hýbání má.“

Nejen odborníci potvrdí, že pohyb je nutný jak pro zdraví, tak pro správnou činnost mozku při 
procesu učení. Kdo se více pohybuje, lépe si pamatuje. 

Na 2. stupni naší školy již léta fungují třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Čím dál více 
se naše škola v posledních letech zaměřuje na atletické disciplíny, ve kterých naši žáci excelují v ob-
lastních soutěžích. Kromě Poháru rozhlasu a Atletického čtyřboje jezdí naši sportovci na soutěže  
v kopané, házené, volejbalu a florbalu. 

Další akce buď sami pořádáme, nebo umožňujeme jejich průběh v naší sportovní hale. Letos to 
byla například okresní soutěž ve šplhu. Na sportovních soustředěních zařazujeme i méně obvyklé dis-
ciplíny jako cyklistiku, turistiku nebo in-line bruslení. Mimoto všichni žáci 6. – 9. tříd mají možnost 
přihlásit se do volitelného předmětu sportovní hry. I při matematických soustředěních zařazujeme 
spoustu pohybových aktivit v přírodě.

Ani 1. stupeň nezůstává pozadu. Reprezentujeme Holešov na fotbalových soutěžích McDonald´s 
Cup, pořádáme okrsková kola soutěží ve vybíjené. Žáci sportují při týdenním pobytu v přírodě,  
ve školní družině a v kroužcích (zumba).

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané!“

Ano, výchova budoucích občanů není jednoduchá už proto, že technologie se vyvíjejí tak rychle, 
že dnes nevíme, jaká povolání budou potřeba za 9 let, kdy naši žáci budou ukončovat povinnou školní 
docházku. Výchova a výuka žáků k sobě neoddělitelně patří.  Organizujeme proto přednášky, exkurze 
nebo jiné akce, které mají kromě vzdělávacího obsahu i prvek výchovný. Jsou to adaptační a jiné po-
bytové akce, přednášky o zdraví (Zdravá pětka, Zdravé zuby, Nestresuj se stresem, Čas proměn, Holky  
z Venuše a kluci z Marsu a mnohé další).

K výchově společenského chování slouží i účast na koncertech, divadelních představeních a výsta-
vách. U žáků 9. ročníku je to pak oblíbený kurz společenského chování a tance. V pravidelně zařazo-
vaných třídnických hodinách řešíme osobní vztahy ve třídě, učíme žáky kultivovanému vyjadřování 
vlastních názorů a umožňujeme vyjadřovat se ke klimatu třídy a školy (tyto informace pravidelně 
testujeme a vyhodnocujeme).

Je toho mnoho, co naše škola dělá pro výchovu a vzdělávání žáků i nad rámec běžných povinností. 
Hlavní je, že to děláme rádi a jak nejlépe dokážeme. Neztrácíme elán ani ve vypjatých chvílích. Věříme, 
že úroveň naší školy zůstane stejná, ne-li lepší i v následujícím roce, kdy oslavíme 130. výročí založení 
školy. 

Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka
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Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Růžičková
Zástupce ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Petr Oral
Zástupce ředitele pro 1. stupeň, výchovná poradkyně: PaedDr. Jaroslava Dvořáková
Školní psycholog: Mgr. Pavla Dočekalová

Třídní učitelé 1. – 5. ročníku Třídní učitelé 6. – 9. ročníku 
1. A  –  Mgr. Jana Dohnalová 6. A  – Mgr. Žaneta Navrátilová
1. B  – Mgr. Petra Gořalíková  6. B  – Jakub Hřib 
2. A  – Mgr. Otmara Jeřábková  6. C  – Mgr. Pavla Obdržálková
2. B  – Mgr. Vendula Ivancová 7. A  – Mgr. Simona Hradilová
3. A  – Mgr. Dagmar Křenková 7. B  – Mgr. Jana Sabová
3. B  – Mgr. Ivona Omastová 7. C  – Mgr. Dagmar Stojanová
3. C  – Mgr. Jana Dratvová 7. D  – Mgr. Michal Pilař
4. A  – Mgr. Jana Kučerová 8. A  – Mgr. Alena Kuklová
4. B  – Mgr. Helena Jandová 8. B  – Mgr. Radek Štěpán
4. C  – Mgr. Daniel Poisel 8. C  – Mgr. Edda Smiřická
5. A  – Mgr. Monika Vyhlídalová 9. A  – Mgr. Blanka Nevařilová
5. B  – Mgr. Barbora Hrušková 9. B  – Mgr. Jarmila Gabrhelíková
   9. C  – PaedDr. Libuše Procházková

Netřídní učitelé Vychovatelky a vychovatelé školní družiny
Mgr. Pavla Ambróšová a asistenti pedagoga
Bc. Pavel Březina  Dagmar Imramovská
Jitka Gregušová Igor Barančík
Mgr. Šárka Grešová Helena Dohnálková 
Ing. Ivo Halabala  Mgr. Alena Julinová
Mgr. Alena Jakubíčková  Dagmar Solařová
Mgr. Kateřina Mrnůštík Navrátilová  Dagmar Urbanová
Mgr. Jana Polaštíková Bc. Hana Zgarbová
Ing. Hana Skýpalová 
Mgr. Ivana Staňková

Školní rok 2017/2018 - přehled
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Stručný přehled umístění našich žáků na SŠ, SOU
Škola Město Obor Ukončení Počet
9. ročník
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž Gymnázium maturita 1
Gymnázium TGM Zlín Gymnázium maturita 3
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Holešov Gymnázium maturita 8
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Zlín Gymnázium maturita 4
Obchodní akademie Kroměříž Kroměříž Obchodní akademie maturita 2
Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín Obchodní akademie maturita 6
Obchodní akademie Brno Obchodní akademie maturita 1
Střední odborná škola civilního letectví Praha Ekonomika a podnikání maturita 1
Střední odborná škola pro administrativu EU Praha 9 Veřejnosprávní činnost maturita 1
Střední pedagogická škola Kroměříž Kroměříž Předškolní a mim. ped. maturita 5
Střední policejní škola Ministerstva vnitra Holešov Bezpečnostně právní čin. maturita 2

Střední průmyslová škola Otrokovice Otrokovice Aplikovaná chemie maturita 2
Chemik výuční list 1

Střední průmyslová škola polytechnická  
- COP Zlín

Mechanik seřizovač maturita 4
Elektrikář-silnoproud výuční list 3
Tiskař na polygr. strojích výuční list 1

Střední průmyslová škola Zlín Zlín

Elektrotechnika maturita 6
Stavebnictví maturita 2
Strojírenství maturita 1
Technické lyceum maturita 1

Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Autotronik maturita 1
Autoelektrikář výuční list 1
Instalatér výuční list 1
Obráběč kovů výuční list 1
Opravář zem.strojů výuční list 1

Stř. škola filmová., mult. a poč.  
technologií, s. r. o. Zlín Multimediální tvorba maturita 1

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín Gastronomie maturita 4
Kuchař-číšník výuční list 5

Střední škola gastronomie a služeb Přerov Kuchař výuční list 1
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Kroměříž Gastronomie maturita 1
Střední škola oděvní a služeb Vizovice Vizovice Kadeřník výuční list 1
Střední škola pedagogická a sociální Zlín, 
s. r. o. Zlín Sociální činnost maturita 2

Střední škola zemědělská Přerov Přerov Opravář zem. strojů výuční list 1
Střední zdravotnická škola Zlín Zdravotnický asistent maturita 1
Střední zdravotnická škola Kroměříž Zdravotnický asistent maturita 1

5. ročník
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium maturita 5
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Jsme prostě jedničky aneb Naše úspěchy
Soutěž Jméno/družstvo Umístění
Matematická soutěž Pangea  
republikové kolo

Daniel Měrka, 8. C
Patrik Svoboda, 9. C účast

Logická olympiáda
krajské kolo

Daniel Měrka, 8. C
David Jemelík, 9. C
Karel Kliment, 9. C

bez pořadí

Matematická soutěž Pangea 
krajské kolo

Veronika Sedlářová, 6. C
Matěj Pumprla, 7. C 
Daniel Měrka, 8. C
Patrik Svoboda, 9. C

9. místo
10. místo
1. místo
1. místo

Biologická olympiáda
krajské kolo Ondřej Ambróš, 7. C 6. místo

Přespolní běh
krajské kolo starší dívky

Kateřina Juráňová, 8. A, Anna Zatloukalová, 9. C,  
Kristýna Konečná, 9. C, Karolína Smýkalová, 8. B,  
Ema Fridrichová, 8. C, Kamila Zedková, 8. A

6. místo

Přespolní běh
krajské kolo mladší hoši

Filip Bělíček, 7. B, David Kuba, 7. B, Petr Zámorský, 7. B, 
Šimon Pospíšil, 7. C, Matěj Pumprla, 7. C,  
Pavel Zdráhal, 7. C, František Olšák, 6. B

3. místo

„Pohár rozhlasu“
krajské kolo starší dívky

Karolína Smýkalová, 8. B, Kamila Zedková, 8. A,  
Ema Janů, 7. B, Ema Fridrichová, 8. C,  
Konečná Kristýna, 9. C, Nikola Pulcová, 8. B,  
Edita Ehrlichová, 9. A, Julie Měrková, 8. B,  
Eliška Kovářová, 8. B, Markéta Barotová, 9. C,  
Natálie Olivíková, 8. B, Kateřina Juráňová, 8. A

4. místo

Olympiáda AJ 
okresní kolo – 7. ročník Matěj Pumprla, 7. C  5. místo

Recitační soutěž – okresní kolo Monika Ponížilová, 8. C účast
Olympiáda ČJ 
okresní kolo – 9. ročník Nikol Gul’ová, 9. C účast

Dějepisná olympiáda
okresní kolo Eva Ševčíková, 9. B 14. místo

Přírodovědný klokan
okresní kolo

Pavel Mynařík, 9. C
Michal Formel, 9. C
Nikol Gul’ová, 9. C

3. místo 
9. místo 

10. místo
Matematická olympiáda
okresní kolo – 5. ročník

Šimon Brdička, 5. A
Marek Mikšánek, 5. A

4. místo 
6. místo 

Matematická olympiáda
okresní kolo – 8. ročník Veronika Galatíková, 8. C 1. místo

Matematická soutěž Klokan
okresní kolo

Kateřina Nedbalová, 7. C  
Matěj Pumprla, 7. C  
Daniel Měrka, 8. C  
Petr Omasta, 9. C

5. místo
7. místo
2. místo
4. místo

Pythagoriáda
okresní kolo

Jiří Novák, 7. C 
David Skýpala, 7. C

4.– 6. místo
4.– 6. místo

Biologická olympiáda
okresní kolo mladší žáci Ondřej Ambróš, 7. C 1. místo

Floristická soutěž
okresní kolo

Magdaléna Rožnovská, 9. A 
Veronika Rožnovská, 9. A
Lucie Folknerová, 6. C

1. místo
3. místo
4. místo
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Soutěž Jméno/družstvo Umístění

Zeměpisná olympiáda Lukáš Chaloupek, 6. C
Veronika Rožnovská, 9. A

5. místo
4. místo 

Eurorebus Matěj Půček, 7. C postup  
do kraje

Šachy
okresní přebor škol

Tomáš Nguyen, 4. A, Matěj Holub, 4. A,  
Marek Mikšánek, 5. A, Michal Crhák, 2. B 2. místo

„Pohár rozhlasu“
okresní kolo mladší dívky

Andrea Pospíšilová, 7. B, Denisa Vašíčková, 6. B, Nela 
Sehnalová, 7. C, Aneta Pátková, 6. B, Daniela Bláhová, 
7. C, Veronika Sedlářová, 6. C, Adéla Žákovská, 6. B, 
Susan Macurová, 6. C, Kristýna Chytilová, 7. B 

3. místo

„Pohár rozhlasu“
okresní kolo mladší hoši

Lukáš Houdek, 8. A, Šimon Pospíšil, 7. C, František  
Olšák, 6. B, Petr Zámorský, 7. B, David Kuba, 7. B,  
Marek Měrka, 6. B, Filip Kliment, 6. B, Jan Blažek, 7. B

3. místo

„Pohár rozhlasu“
okresní kolo starší dívky

Karolína Smýkalová, 8. B, Kamila Zedková, 8. A, Ema 
Janů, 7. B, Ema Fridrichová, 8. C, Kristýna Konečná, 
9. C, Nikola Pulcová, 8. B, Edita Ehrlichová, 9. A, Julie 
Měrková, 8. B, Eliška Kovářová, 8. B, Markéta Barotová, 
9. C, Natálie Olivíková, 8. B, Kateřina Juráňová, 8. A

2. místo

„Pohár rozhlasu“
okresní kolo starší hoši

Jan Sedlář, 7. B, Vít Pustka, 9. A, Thomas Macura, 8. C, 
Petr Omasta, 7. B, David Kryštof, 7. B, David Josefčák, 
9. B, David Bardoděj, 9. B, Vojtěch Šimčík, 8. B, Michal 
Spáčil, 9. A, Lukáš Běčák, 9. A

3. místo

Turnaj ve florbalu
okresní kolo mladší hoši

Lukáš Kubíček, 7. B, Daniel Chlup, 7. B, Ondřej  
Person, 7. B, Petr Zámorský, 7. B, Pavel Oral, 7. B,  
Jiří Ševčík, 7. B, David Kuba, 7. B, Josef Ševeček, 7. D,  
David Janál, 7. D, Jiří Dobiáš, 6. B, František Olšák 6. B

2. místo

Přespolní běh
okresní kolo starší dívky

Kateřina Juráňová, 8. A, Anna Zatloukalová, 9. C,  
Kristýna Konečná, 9. C, Karolína Smýkalová, 8. B,  
Ema Fridrichová, 8. C, Kamila Zedková, 8. A

2. místo

Přespolní běh
okresní kolo starší hoši

Tomáš Hanák, 8. B, Vít Pustka, 9. A, David Josefčák, 9. B,  
Pavel Mynařík, 9. C, Petr Omasta, 9. C 3. místo

Šplh 
okresní kolo dívky

Karolína Smýkalová, 8. B, Susan Macurová, 6. C,  
Barbora Zdráhalová, 6. C, Ema Janů, 7. B 1. místo

Šplh 
okresní kolo jednotlivkyně

Susan Macurová, 6. C
Karolína Smýkalová, 8. B

1. místo
2. místo

Volejbal 
okresní kolo starší hoši

David Bardoděj, 9. B, Tomáš Hanák, 8. B, Jiří Kment, 8. B,  
Daniel Nedbal, 8. B, Antonín Sedláček, 8. B,  
Jan Sehnal, 8. B, Stanislav Zbranek, 8. B,  
Daniel Měrka, 8. C, Petr Omasta, 9. C

2. místo

Novinářský kalamář – házená
okresní kolo mladší žáci

Andrea Pospíšilová, 7. B, Rostislav Hafinec, 7. A,  
Lukáš Kubíček, 7. B, Ondřej Person, 7. B,  
Šimon Pospíšil, 7. C + žáci prvního stupně

2. místo

Házená
okresní kolo starší hoši

David Bardoděj, 9. B, Pavel Mynařík, 9. C,  
Stanislav Zbranek, 8. B, Martin Horňák, 9. B,  
Daniel Měrka, 8. C, Petr Vilímek, 8. C, Tomáš Hudec, 9. A,  
Thomas Macura, 8. C, Josef Ševeček, 7. D

1. místo

„Pohár starosty města“ 
– soutěž základních škol družstvo 1. ZŠ Holešov 1. místo
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I. A třídní učitelka - Mgr. Jana Dohnalová

Ambrosová Sofie, Bartoník Adam, Bělíčková Emily, Darebník Jiří, Do Thuy Trang, Goldemundová Anna,  
Hafinec Viktor, Hošťálková Kristýna, Hublíková Tereza, Kocourek Josef, Krumpolcová Karolína,  
Mirynská Blanka, Nedbal Jan, Pokorná Simona, Ponížil Lukáš, Smažilová Noemi, Stojanová Nelly,  
Tetera Matyáš, Trhlík David, Vašíček Matěj, Zapletalová Elen, Zemanová Michaela

Do první třídy jsme všichni nastupovali plni nadšení, touhy poznávat a učit se a možná i trošku  
s obavou, zda to tedy opravdu bez těch maminek a tátů za zády zvládneme. Paní učitelku jsme již po-
znali během nultých školiček a také školu a třídy jsme již dokázali bez problémů najít.  

Prvních pár dnů jsme se rozkoukávali a poznávali ostatní žáky na škole a potom to začalo. Dostali 
jsme živou abecedu a matematiku - přišlo to pravé učení. Největší oříšek pro nás představovala písan-
ka, přece jen ve vzduchu či prstem na tabuli šlo namalovat a napsat vše nějak jednodušeji.

My jsme ale všechno zvládli a dnes jsou z nás opravdoví čtenáři – už nepotřebujeme pomocníka,  
vše si přečteme a napíšeme sami. Také v ma- 
tematice už nás nic nezaskočí – pravda, 
zatím počítáme jen do dvaceti, ale když si 
hrajeme na obchod či na řidiče autobusu, 
nenecháme se ošidit a spočítáme příklady 
s mnohem vyššími čísly. Naučili jsme se 
také spoustu praktických věcí, co si budeme 
povídat, poznáme hodiny, víme, kdy jsou 
prázdniny, kdy bude zvonit na přestávku,  
a to jsou přece velmi důležité znalosti.  

Blíží se konec roku a my se moc těšíme 
na výlet, na krásná vysvědčení a hlavně na lé- 
to plné sluníčka, her a radosti. A potom na 
konci prázdnin snad i na druhou třídu, kde 
budeme zase objevovat, učit se a poznávat.
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Mikulášská nadílka Den Slabikáře

První pomoc První pomoc

Hravá věda Projekt Edison
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I. B třídní učitelka - Mgr. Petra Gořalíková

Berka Aleš, Dědič Petr, Diatka Jan, Durda Jan, Dvořák Tomáš, Hanáková Anna, Holcová Eliška, Holub 
Sebastián, Jakubíčková Adéla, Janalík Lukáš, Kristinová Viktorie, Kučera Josef, Kuchařová Michaela, 
Passinger Jiří, Polepilová Lucie, Remeš Martin, Řiháková Kateřina, Sedlář Dan, Skotek Šimon, Solařová 
Karolína, Soukup Robin, Titova Olesia

Ano, to jsme my, letošní prvňáčci. Prvního září jsme poprvé usedli do školních lavic a následují-
cích několik dnů ukápla sem tam i nějaká slzička. Brzy jsme ale zjistili, že se není čeho bát, a statečně 
jsme se pustili do získávání nových vědomostí. Umíme si přečíst všechno, co potřebujeme, psaní 
nám také celkem jde a počítání, to nás docela baví. Ale stejně nejraději máme tělocvik a přestávky.

Kromě učení nás také čekala spousta zajímavých akcí. 

Vyráběli jsme z keramické hlíny. Učili jsme se první pomoc.
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Vyzkoušeli jsme si policejní vestu i pouta. Rozveselili jsme písmenka.

Vyzkoušeli jsme si, jak psaly naše prababičky. Společně jsme se radovali z jarní procházky.

Na závěr perlička z naší třídy:

Kluci v první lavici počítají příklady a občas se k sobě podívají do sešitu.
Vtom se z předposlední lavice ozve: „Chlapi, neopisujte od sebe!“

No nesvědčí to o tom, že jsme opravdu vyrostli a můžeme postoupit do druhé třídy?
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II. A třídní učitelka - Mgr. Otmara Jeřábková

Martin Arban, Ondřej Bílek, Kateřina Brázdilová, Patrik Dohnal, Izabela Dohnalová, Jakub Gába,              
Helena Hudečková, Štěpán Husák, Denisa Josefčáková, Jonáš Juráň, Ludmila Karhanová, Zuzana  
Mikulíková, Marek Novotníček, Olivia Paštěková, Lucie Podlasová, Matěj Sedláček, Nela Směšná, Šarlota 
Šenk, Marek Teplíček, Richard Tomáš, Radek Vlasák, Jana Vybíralová, Pavlína Zapletalová

Druhá třída nám uběhla velmi rychle.  
Pojďme si připomenout, co jsme společně během školního roku prožili a dokázali.

Na začátku druhé třídy jsme vzpomínali na prázdniny. S výrobou moštu jsme se seznámili v moštárně.

Měli jsme rádi výtvarnou i pracovní výchovu.
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Druhá třída je moc fajn. Mám tam hodně ka-
marádů i kamarádek. Naše třída je pěkně vyzdo-
bena.     Helena H.

V naší třídě je mi moc dobře. Mám moc hodné 
kámošky. Lídu, Kačku, Nelču, Janču, Helču a Zuzku. 

Denisa J.

Hned první den druhé třídy jsme si mohli vy-
brat místo na sezení. V tělocviku ráda předcvičuji 
rozcvičku.                       Izabela D.

Ve škole se mi líbí. Mám tam hodně kamará-
dů. Nejvíce se těším do DinoparkuVyškov.   
                                                                          Lucie P.

Ve druhé třídě jsem se naučil mnohem víc číst, psát a počítat. Nejlepší předmět je matematika.  Radek V.
Baví mě český jazyk, rád si čtu knížky. Škola je vážně prima. Mám tu spoustu kamarádů.     Marek N.
Baví mě předměty matematika, hudební výchova, výtvarka a tělocvik. Ráda píši do písanky.  Olivia P.

S chutí jsme si zahráli na básníky a pokusili se o vlastní tvorbu básničky.

Také jsme prováděli zajímavé pokusy. Výuku jsme měli i mimo školní lavice.

Můj druhý rok ve škole
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II. B třídní učitelka - Mgr. Vendula Ivancová

David Antoš, Adam Bubík, Michal Crhák, Eva Darebníčková, Jan Dudík, Matyáš Hána, Tomáš Houdek, 
Tomáš Hradil, Robert Chytil, Eliška Chytilová, Eliška Jurášková, Marie Kaňová, Monika Kristinová, 
Julie Macešková, Nela Martincová, Ema Mrázková, Ondřej Nekarda, Šimon Pátek, Kryštof Pospíšilík, 
Veronika Pospíšilová, Ondřej Sladký, Kristýna Slováková, Kamila Staňková, Petr Stískal, Adam Trchalík

Na začátek druhé třídy jsme se všichni moc těšili. Už z nás byli zkušení školáci a věděli jsme, že 
se nemusíme ničeho bát. Během školního roku jsme se naučili spoustu nových věcí a zažili také 
hromadu legrace.

Monika Kristinová Adam TrchalíkBeseda městských hasičů
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Konec měsíce října jsme prožili ve znamení Halloweenu.

Blížily se ty nejkrásnější 
svátky roku.  Pravou vánoční 
atmosféru jsme se vydali nasát 
do valašského Skanzenu v Rož-
nově pod Radhoštěm. 

Tak už je to za námi!!!! Druhou třídu jsme zvládli na jedničku. Ne vždy se nám dařilo, ale dokázali 
jsme se nakonec se vším statečně poprat. Teď už se všichni těšíme na léto. Lavice, sešity a učebnice 
vyměníme za bazén, kolo a hračky. Budeme si užívat sluníčka a letní pohody. 

Hurá na prázdniny!!!!!!!!!!
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III. A třídní učitelka - Mgr. Dagmar Křenková

Beneš David, Brázdilová Eliška, Brdička Daniel, Drábková Sabina, Dvořáková Andrea, Hanzlík David,  
Hublíková Valentýna, Jakubíčková Anna, Jančík Vojtěch, Kováčová Ella, Krumpolc Marek, Mikšánek Jakub,  
Mirynská Tereza, Olivík Václav, Sadilová Kristýna, Smékalová Jolana, Škrabalová Tereza, Tomeček Matěj,  
Vašíček Jan

Po prázdninách jsme do toho skočili rovnýma nohama. Ještě jsme ani nestihli oprášit násobilku, a 
už jsme vyrazili do terénu. Nejprve nás čekala pěkná exkurze po Rymicích a Holešově. Ani jsme ne-
tušili, že máme tolik historických míst k vidění v blízkém okolí. Nově nás třikrát týdně čekal anglický 
jazyk, zvládli jsme to. Někteří s obavami, jiní bravurně. Zkrátka jsme si zvykli. Ani prvouka nebyla 
nejjednodušší. Nutila nás se naučit učit, na to jsme nebyli zvyklí. Tudíž nám přibylo nejen více opako-
vání a testů, ale i více úkolů a nově také vyjmenovaná slova. Se vším jsme se pěkně poprali a nyní se již 
těšíme na závěr 3. třídy, kdy se chystáme na školu v přírodě v Hipocentru v Koryčanech.

David Hanzlík Jan Vašíček Andrea Dvořáková
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Ella Kováčová Tereza Myrinská Jolana Smékalová

Co se mi nejvíce líbilo či bavilo ve 3. třídě:
Kristýna: Nejvíce se mi líbilo a bavilo, že skoro každou hodinu v prvouce jsme psali opakování a měla  
 jsem možnost si opravit špatnou známku.
Kuba: Baví mě, když si zapisujeme zápisky z interaktivní tabule do sešitu.
Matěj: Nejvíce mě baví anglický jazyk, je to můj nejoblíbenější předmět. Rád píšu do pracovního sešitu.
David B.: Líbilo se mi chodit plavat a číst, i když mi to sem tam moc nešlo.
Daniel: Nejvíce se mi líbilo, že jsem se mohl naučit plno nových věcí a nový předmět plavání.
Andrea:   Nejvíce se mi líbily dobře promyšlené hodiny.
Honza:  Nejvíce mě bavilo se naučit vyjmenovaná slova.
Jolana:   Nejvíc se mi líbí, když nám paní učitelka vše vysvětlí a rozumí nám.

Co dělám rád ve volném čase:
Marek:  Ve volném čase rád svačím.
Eliška:  Ve volném čase maluji, pracuji ve výtvarce nebo si hraji s rodiči na zahradě.
Sabina: Ve volném čase ráda chodím ke koním a hraji si s našimi pejsky.
Valentýna: Ve volném čase si píši dopisy s Ellou, někdy se ráda učím či koukám na televizi.
Anna: Baví mě skákat na trampolíně, ráda zpívám, maluji či poslouchám hudbu.
Tereza Š.: Ve volném čase ráda cvičím mého pejska, hraji si s ním a chodím na procházky.
Ella:  Ve volném čase si nejraději čtu, hraji venku či v pokojíčku a spím.
Kuba: Ve volném čase si nejraději kopu na bránu s míčem či střílím na bránu s florbalovým míčkem.
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III. B třídní učitelka - Mgr. Ivona Omastová

Filip Balajka, Vanessa Batjuková, Kateřina Černíčková, Natálie Dudová, Dominika Drábková, Eliška 
Drábková, Rudolf Jaša, Vojtěch Konečný, David Macháček, Dominik Macháček, Natálie Marková, Jan 
Minařík, Vanessa Pařilová, Adéla Pavlasová, Daniela Pjatkanová, Adéla Sedlářová, Nella Stratilová,  
Kateřina Štěpánová, Nikola Viznerová, Jonáš Zapletal
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Při projektu EDISON jsme se seznámili se studenty z různých koutů světa.  
Jedním z nich byl Ari z Indonésie.

Jak jsme prožívali třetí třídu?

Na začátku naší třetí třídy jsem se moc  
těšila, až se začnu učit. Časem to učení 
bylo těžší a těžší. Abychom nemuseli být 
pořád ve škole, šli jsme na výlet po Ho-
lešově a okolí. Nejraději mám přestávky. 
Nejvíc mě baví výtvarka. Bylo super, když 
jsme chodili do velké tělocvičny a v zimě 
stavěli z kruhů sněhuláky a zdobili je skr-
čenými novinami. Taky jsme se s nimi 
koulovali.           Katka Štěpánová

Jezdíme na bazén, kde se učíme plavat různým stylem. Měli jsme Hravou vědu, Jak přicházíme  
na svět, chodili jsme na koncerty a výstavy, naučili jsme se nová slovíčka v angličtině. Umíme násobit 
pod sebe a všechna vyjmenovaná slova. O přestávkách hrajeme hru Šly tři opice.           Nella Stratilová

Přibyla nám angličtina. Jednou  
k nám přišla paní z první pomoci. Učila 
nás, co dělat, když se někomu něco sta-
ne. Nejvíc mě baví český jazyk, prvou-
ka a angličtina. Vždy se těším na pře- 
stávku, protože hrajeme hry na koberci.

Ruda Jaša

Ve třetí třídě mě bavilo určovat 
pády a dobrá byla i prvouka. Těším 
se na školu v přírodě a na vysvědčení.      

Jonáš Zapletal
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III. C třídní učitelka - Mgr. Jana Dratvová

Ambros Šimon, Baloun Miroslav, Bláhová Adéla, Crháková Tereza, Dastychová Liliana, Do Thuy Van, 
Durda Michal, Hošťálek Filip, Jurča Antonín, Kameník Vojtěch, Konečná Kateřina, Kopecká Denisa, 
Kučerová Alžběta, Nohýlová Magdaléna, Pokorný Ladislav, Servusová Pavla, Sklenář Vojtěch, Slatinská 
Valérie, Stojan Lumír, Štoplová Natálie, Trhlíková Anna, Vaculíková Denisa

Ve třetím ročníku pro nás byla škola opravdu důležitá. Čekala na nás nejen vyjmenovaná slova, 
ale taky matematika s počítáním do 1 000. V prvouce jsme si rozšířili naše znalosti ze světa kolem 
nás a anglicky už umíme říct nejen „dobrý den“ . Vše jsme zvládli a teď už čekáme na zasloužené 
prázdniny.

V průběhu školního roku 
jsme se zúčastnili mnoha akcí, 
které nám obohatily a zpest-
řily výuku. V září nás zaujaly  
Rymice se svým skanzenem 
a s historickou výstavou hra-
ček.



19

Zdravá pětka je interak-
tivní výukový program, kte-
rý má za úkol nám ukázat, že 
zdravě jíst znamená stravovat 
se pestře a chutně se spoustou 
ovoce a zeleniny. A že i na for-
mě záleží!

Asi nejzajímavější akcí pro nás 
byla návštěva studentů z cizích zemí. 
Naší třídě svou zemi představili Ind-
ka a Indonésan. Uvědomili jsme si, 
že bez znalosti anglického jazyka se v 
dnešním světě neobejdeme.

Letní atmosféru s sebou přinesl Den Evropy, který jsme samozřejmě i my museli oslavit. Balonky s 
přáním každého z nás se vznesly do nebe. Přejeme si, aby se nám dařilo tak dobře jako dosud, aby byli 
všichni lidé na světě zdraví a navzájem k sobě slušní, aby byl svět bez válek.Přání byla krásná o to víc, 
že byla vyslovena upřímně dětmi školou povinnými.

My, třeťáci, si navíc pře-
jeme, aby nám kamarádství 
ze školních lavic zůstalo a aby  
nám chuť učit se novému vy-
držela co možná nejdéle.
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IV. A třídní učitelka - Mgr. Jana Kučerová

Bílková Alžběta, Dobiášová Lucie, Fiala Tadeáš, Fuksová Bára, Goldemundová Sofie, Halašková Nikol, 
Hofman Vojtěch, Holub Matěj, Hradil Jakub, Hudcová Klára, Kopčil Marián, Kužela Vít, Kuželová Inka, 
Nguyen Tomáš, Pláňava Šimon, Ponížil Radim, Sedlaříková Adéla, Sehnalová Zuzana, Trnka Adam, 
Zdráhal Kryštof, Zimčík Tomáš

Jsme už ve čtvrtém ročníku. Změnili jsme třídu i paní učitelku. 
Ve škole jsme se účastnili spousty projektů.

Učíme se o zelenině a ovoci, 
které máme možnost i ochutnat při 
různých dodávkách projektu Ovo-
ce do škol.
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Umíme si vybírat i zdravé mléč-
né výrobky z automatů. V tomto roce 
jsme měli plno aktivit a účastí na 
koncertech i sportovních akcích ško-
ly.  Školní rok nám uběhl jako voda 
a my se už pomalu chystáme do fini-
še. Čeká nás dopravní hřiště a jsme 
napnutí, jak obstojíme v silničním 
provozu. Máme také spoustu vol-
nočasových aktivit. Hrajeme fotbal,  
hokej, házenou a jsme členové mno-
ha kroužků. Závěrem našeho školní-
ho roku nás provází plavecký výcvik 
v Přerově. Těšíme se na prázd- 
niny a na poslední rok, který bude-
me trávit na prvním stupni a připra-
vovat se na stupeň druhý.

Výuku často doplňujeme o akti-
vity na interaktivní tabuli.

Zajímavá beseda s místním rodá-
kem Janem Svitákem nejen o literatuře.

Součástí této besedy zaměřené na 
dětskou literaturu bylo i působivé au-
torské čtení.
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IV. B třídní učitelka - Mgr. Helena Jandová

Vojtěch Balner, Eliška Barboříková, Nikola Bláhová, Dominik Bobčík, Diana Dvořáková, Lukáš Gabrhel, 
Natálie Galandrová, Jan Hejník, Ondřej Hrabal, Alexandr Kaňa, Jaroslav Karhan, Vendula Křížková, 
Eliška Kučerová, Jiří Nohýl, Tereza Pospíšilová, Radim Sklenář, Veronika Smýkalová, Gabriela Solařová, 
Natálie Soldánová, Aleš Stískal, Nikol Surová, Judita Šlúchová, Sebastian Tomšík, Daniel Zezula
Nepřítomní: Jonáš Klabal, Jakub Polák 

Tvorba žáků

JARO
Radim Sklenář

Jaro, jaro, jaříčko,
je krásné jak sluníčko.
Pejsci už mají štěňátka,
slepičky zase kuřátka.
Ptáčci hezky cvrlikají,

že maminky svátek mají,
a ty jejich dětičky

přinesou jim dárečky
Dominik Bobčík Alex Kaňa
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Anketa: Kým chci být? 

Verča: Koňařkou, mám ráda koně i jiná zvířata.
Dan: Prodavačem v Kauflandu, protože mám rád   
pečivo.
Ráďa: Chci být učitelem, protože bych měl prázdniny.
Eliška K.: Cukrářkou, neboť ráda zdobím.
Venďa: Slavnou hokejistkou. Hokej mě baví.
Nikča B.: Chtěla bych stříhat psy. Miluji je.
Vojta: Chtěl bych být číšníkem. Bavilo by mě to.
Honza: Chci být hasič. Napadlo mě to při ná-
vštěvě hasičárny při Dnu otevřených dveří.
Ondra: Chci po tátovi zdědit cestovní kancelář. 
Rád cestuji a fotografuji.
Domča: Programátorem her, má pěkný prachy.
Judka: Chci být floristka. Líbí se mi květiny.
Terka: Byla bych ráda malířkou.
Eliška B.: Záchranářka na záchranné stanici pro 
zvířata.
Gabča: Cukrářka nebo Saxána, protože umí létat.
Aleš: Spider-man – umí tkát pavučiny.

Zážitky ze 4. třídy:

Alex: Líbil se mi program Hravá věda, kde pan 
Chajda předváděl zajímavé pokusy.
Natka S.: Bavilo mě prodávání na vánočním   jar-
marku.
Jarda: Dostal jsem svou první poznámku ve ško-
le.
Jirka: Líbilo se mi školní divadlo, kde jsem viděl
vystupovat spolužačky a další žáky naší školy.
Dianka: Moc se mi líbilo hrát dvorní dámu
v  představení divadelního kroužku
Nikča S.: Zaujala mě beseda se zdravotníkem.
Sebik: Vtipný výklad pana učitele Stratila na do-
pravním hřišti v Kroměříži.
Naty G.: Spolužákova poznámka: “Maketou hu-
sitské zbraně vytvořil důlky do spolužákovy lavi-
ce.“
Luky: Zábavná byla výroba keramických srdíček 
pro maminky k svátku.

Akce letošního školního roku

Dopravní hřiště Zdravá pětka Tvorba keramiky

Vánoční jarmark První pomoc Hravá věda
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Čtvrtý ročník patří na 1. stupni k těm náročnějším, a to jak co se obsahu výuky týká, tak i nároku 
na vlastní domácí přípravu. Pro mnoho žáků byl proto začátek školního roku obtížný - změna třídy, 
nový třídní učitel, noví vyučující, nové předměty, nové výzvy… Někteří se změnám dokázali přizpů-
sobit rychleji, některým adaptace trvala déle. Po usilovné práci a překonání počátečních neúspěchů se 
však u většiny dostavily první plody jejich píle a snahy v podobě pěkných známek. Ve škole však kromě 
výuky byl prostor i na různé vzdělávací, kulturní, populárně-naučné i sportovní akce. 

Mezi jednu z nich patřila i ná-
vštěva dopravního hřiště v Kro-
měříži, kde žáci v rámci doprav-
ní výchovy měli získat průkaz 
cyklisty, a obstát tak v náročném 
testování. 

Cesta k takovému průkazu 
byla však dlouhá a pro mnohé tr-
nitá a ne všichni žáci na ní uspěli. 
První podzimní návštěva se nes-
la v zábavním duchu, při druhé  
v květnu bylo již znát vzrůstající 
napětí mezi dětmi, neboť je če-
kala zkouška mající prověřit, zda 
jako účastníci silničního provozu 
obstojí při řešení dopravních si-
tuací. 

IV. C třídní učitel - Mgr. Daniel Poisel

Brázdilová Aneta, Březina Tomáš, Černíčková Dominika, Dlabaja Jakub, Gaško Jan, Hofman Jakub, 
Chrástecká Sofie, Chrástecký Michal, Kameníková Kateřina, Krištůfek Daniel, Paldusová Vendula, Podlas 
Tomáš, Remešová Kristýna, Rozsypalová Patricie, Slimák Adam, Straková Markéta, Tkadlec Matěj,  
Tureček Lukáš,Vyvlečková Natalia, Zemanová Sabina, Žatecký Vladimír
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Teoretickou část z pravidel silniční-
ho provozu většina žáků zvládla výbor-
ně nebo jen s několika málo chybami.  
Pro ty méně úspěšné byly připraveny 
opravné testy. Praktická část, při které  
byli žáci účastníky silničního provozu 
na tréninkovém hřišti jako chodci i cyk-
listé, odhalila u většiny závažnější problé-
my, jejichž příčinou byla buď neznalost 
pravidel, špatná orientace v dopravní si-
tuaci nebo nedostatečná pozornost. 

Nakonec však děti přistoupily k jíz- 
dám zodpovědně a za dohledu instruk-
tora řešily různé dopravní situace dobře.  
Na závěr bylo provedeno vyhodnoce-
ní obou částí, a ti šťastnější si tak mohli 
domů odnést získaný průkaz cyklisty.

O tom, že učení nebyla jen 
formální výuka, ale že zde bylo 
i dost prostoru na tvůrčí vý-
tvarnou činnost, svědčí velmi 
podařené práce žáků. Výsledek, 
sice na začátku nejistý, byl o to 
cennější, jelikož některá zadá-
ní kombinovala různé postupy  
a složitější techniky.
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V. A třídní učitelka - Mgr. Monika Vyhlídalová

Ambrožová Kateřina, Baloun Štěpán, Brdička Šimon, Buksová Adriana, Červenková Sofie, Dudek  
Michael, Gogelová Karolína, Hudec Michal, Chytilová Kateřina, Javořík Tomáš, Kalabusová Lucie,  
Kamenec Vojtěch, Koutná Klára, Kučerová Eliška, Kučerová Jolana, Lefflerová Veronika, Mikšánek  
Marek, Murín Marek, Mynaříková Alžběta, Mynaříková Vendula, Novotníčková Klára, Pavlasová Kristýna,  
Plandorová Adriana, Pohančeníková Karolína, Trhlík Vít, Vlasáková Veronika, Zdráhalová Kateřina

Jako každý rok i ten letošní byl pro žáky 5. A naplněn spoustou společných zážitků a poznání. 

Na podzim jsme zhlédli zajímavou výpravu vesmírem v Planetáriu v Brně. Letos jsme se řádně 
připravili na Halloweenský den. Donesli si spoustu napínavých příběhů, které jsme si společně četli  
ve strašidelně vyzdobené třídě a v legračních nebo hrůzostrašných kostýmech. 

V předvánočním čase jsme 
měli možnost se setkat s dosud 
žijícím spisovatelem Janem Svi-
tákem, jehož knížky mají děti tak 
rády nejen pro svou poutavost, 
ale i vtipné pojednání. 

Nesmíme zapomenout na spo-
lečnou vánoční besídku, kterou 
jsme si jako vždy zpestřili výměnou 
dárečků za zpěvu vánočních koled 
při doprovodu hudebních nástrojů 
- kytary, flétny a houslí. 

V únoru naši školu poctili 
návštěvou zahraniční studenti.  
V hodinách angličtiny jsme si s tě- 
mito mladými lidmi vyzkoušeli 
úroveň naší angličtiny. 
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Ve zlínském Kongresovém 
centru jsme zhlédli poutavý hu-
dební program. 

Již začátkem května jsme se se 
třídou vydali na exkurzi do Mo- 
ravského krasu, kde jsme navští-
vili propast Macochu a Punkevní 
jeskyně. Jízda na lodičkách po řece  
Punkvě pro některé z nás byla ne-
skutečným zážitkem. 

Na jaře jsme se opět zapo-
jili do projektu „Pomáháme 
handicapovaným lidem” a ušili 
několik krásných ponožkových 
pejsků. 

I mezi rodiči se najdou nad-
šenci a jsou ochotni se ve svém 
volném čase obětovat dětem. Vel-
ký dík patří tatínkovi Adrianky 
Plandorové, který nám na dobu 
14 dní půjčil své domácí mazlíčky 
– hady a vše obohatil poutavou 
besedou zakončenou krmením 
plazů. 

V naší třídě se dokážeme učit 
zábavnou formou. K procvičová-
ní a upevnění učiva nám slouží 
projektové hodiny vlastivědy – 
„Státy Evropy” a přírodovědy 
„Lidské tělo”.
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V. B třídní učitelka - Mgr. Barbora Hrušková

Bouchal Roman Daniel, Doležel František, Gábová Zuzana, Grygera Vojtěch, Hanispáková Sofie, Ivánek 
Viktor, Janalík Vojtěch, Janišová Marcela, Kafková Karolína, Kotoučková Eliška, Křížková Helena, Majdová 
Iveta, Michálková Sofie, Miklošová Sára, Ministrová Marie, Novotný Adam, Podgurskij Andrej, Sváčková  
Veronika, Takáč Jan, Tobolík Marian, Tůmová Nikoleta, Václavíková Kateřina, Zdráhalová Denisa

Školní rok 2017/2018 byl pro páté ročníky velice bohatý na různé zážitky a různé změny. „Páťáci“ 
jsou ti nejzkušenější žáci z 1. stupně. Čeká je příprava a rozhodování, na jaké škole nebo v které třídě 
budou od 6. ročníku.

Získané dovednosti zúročí v přijímacích zkouškách na gymnázium nebo do výběrových tříd.  
Příprava nebyla vždy jednoduchá, ale i přesto všichni zažili zajímavý školní rok plný různých zážitků. 
Ty nejzajímavější popsali sami žáci. Posuďte, jestli jsme se nudili.

Planetárium Brno – 20. 9. 2017 Školní Halloween 30. 10. 2017

V průběhu září jsme se zúčastnili in-
teraktivního programu v planetáriu Brno. 
Viděli jsme digitální vizualizaci proudění 
vzduchu v atmosféře. Seznámili jsme se se 
souhvězdími, různými hvězdami a hvězd-
nými útvary. Po této podívané nám už učivo  
o Sluneční soustavě nepřipadalo tak obtížné 
a nepředstavitelné.
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Vánoční besídka – 22. 12. 2017

Už vánoční besídka začíná,
vidím ji vlastníma očima,

už i vánoční stromeček se rožíná,
růžová světýlka vidím až z tadyma.

Na krásném náměstí už hrají koledy,
tatínek v pokoji vytahuje ozdoby.

Ježíšek už běží hola, hola, hou,
dárečky veze nad naší hlavou.

Vánoční hvězda svítí až do nebe
a já s dárečky dívám se na tebe.

Zuzka a Sofie M.
Výrobky na školním vánočním jarmarku

Svět kolem nás – Kuba – 12. 1. 2018 

V holešovském kině jsme se zúčastnili besedy s filmovými ukázkami – vyprávění o tom, co se děje 
na Kubě a jak to tam vypadá. Nejvíc se mi líbil ten ostrov poblíž Kuby. Sranda byla, když jim kradli 
kamery. Také se nám líbila animace toho, jako to ta vypadalo za Kryštofa Columba.

Sofie H. a Veronika

Projekt Edison – 5. až 9. 2. 2018

V únoru k nám přijeli studen-
ti. Byli z různých zemí, například z 
Ukrajiny, nebo Thajvanu. Měli jsme 
s nimi hodinu zábavných kvízů, há-
danek. Mohli jsme se s nimi vyfotit a 
také nám podepisovali památníčky. 
Poslední den jsme s nimi měli party, 
tančili jsme, ptali se na různé dotazy. 
Byly to hezké dny, kdy jsme použili 
angličtinu v praxi.

Nikoleta a Kája

Beseda s Červeným křížem  - 14. 2. 2018

Červený kříž se zabývá hlavně 1. pomocí lidem v ohrožení života nebo humanitární pomocí. Nej-
dřív jsme dostali přednášku o zastavení krvácení. Poté jsme si všichni zkusili umělé dýchání a masáž 
srdce.  Na závěr jsme záchranu života mohli zkusit ve dvojicích.

Denisa, Katka a Marcela

Hravá věda – 9. 3. 2018

Hravá věda byla beseda, při které jsme si zkoušeli různé fyzikální pokusy v praxi. Moc se nám 
líbila práce s fixami, protože jsme udělali obrázek na toaletní papír, polili jej vodou. Obrázek se rozpil  
do různých odstínů barev.

Marian 

Prožili jsme spousty různých besed, koncertů, divadelních představení a různých akcí.  
Všechny jsme si užili a odnesli si nějaké dovednosti či nové zkušenosti.  

Těšíme se na nové zážitky v 6. třídách – matematické, sportovní, v primě na gymnáziu,  
i zasloužený odpočinek o prázdninách.
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VI. A třídní učitelka - Mgr. Žaneta Navrátilová

Bardoděj Jaroslav, Bardodějová Andrea, Blaho Martin, Dosoudilová Natálie, Dusíková Sára, Hejníček  
Filip, Hlaváč Hugo, Hodoušová Ema, Juráň Rostislav, Krejčí Marie, Kubáč Viktor, Lakomý Radim, Masná 
Kristýna, Mozolová Barbora, Nezval Tomáš, Ponížil Radek, Ponížil Tomáš, Smažil Josef, Soukupová Alice, 
Staňková Simona, Svoboda Šimon, Ševčíková Ema, Tělupil Jakub, Utěkalová Pavlína,Vybíralová Adéla, 
Vydra Ondřej, Zanášková Veronika, Zavadilová Simona

Ahoj, my jsme 6. A!

Dovolte, abychom vám  naši třídu trochu představili. I když naše třída už na první pohled nevy-
padá svatě, tak až na pár drobností (které se snad řeší ve všech třídách), jsme super parta. Jedničkám 
se u nás sice příliš nedaří, ale náš kolektiv je silný, je nás 28, a doufáme, že tak i zůstane. Snažíme se 
pomáhat si a dokážeme se pobavit a zasmát, a to hodně. Pomáhá nám v tom i paní učitelka, bez které 
by to nebylo ono. 

Takže i když nejsme výběrová třída a nemáme nejlepší vý-
sledky, tak být členem 6. A je supeeeeer!

Někteří jsme se už znali z prvního stupně, ale většina se 
seznámila lépe až na adaptačním kurzu v Rajnochovicích. 
Líbilo se nám tam všem  
a nejvíce:

- hry
- některé jídlo
- výšlap na Kelčský Javorník
- noví přátelé
- příroda kolem
- přístup učitelů
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Akce, kterých jsme se zúčastnili

Utkání ve florbalu.

Na adaptačním kurzu  
jsme skvěle spolupracovali.

Taky jsme si rádi hráli.
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VI. B třídní učitel - Jakub Hřib

Adámek Zdeněk, Baloun Filip, Bílek Václav, Daňková Ester, Dobiáš Jiří, Hanák Jakub, Hublíková Adéla, 
Chytil Radek, Jelinková Nikola, Kadlčíková Zuzana, Kliment Filip, Kolaříková Tereza, Lochman Vojtěch,  
Mach Matyáš, Měrka Marek, Mikulík Jan, Nedbalová Daniela, Olšák František, Pátková Aneta, Skýpalová 
Kateřina, Smažilová Markéta, Vašíčková Denisa, Viznerová Daniela, Vojáček Denis, Zapletalová Hanka, 
Žákovská Adéla

Na zářijovém adaptačním kurzu jsme si všichni 
vzájemně sedli a naučili se táhnout za jeden provaz.
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Předvánoční víkendovka přinesla na-
místo očekávané koulovačky boj o přežití 
v bahně, ale úsměv na tvářích nám to ne-
zkazilo.

 

Jsme sportovní třída! Síla, odvaha 
a spolupráce nám pomáhají k dosaho-
vání těch nejvyšších cílů.  

Vánoční tvoření proběhlo v tý-
movém duchu, kdy si všichni pomá-
hali. A výsledek stál za to!
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VI. C třídní učitelka - Mgr. Pavla Obdržálková

Boušková Nela, Doleželová Lenka, Folknerová Lucie, Houdek Petr, Chaloupek Lukáš, Cholasta David, 
Jonáková Adéla, Jurčová Karolína, Kurcik Tomáš, Macurová Susan, Mareček Martin, Navrátilová Lena, 
Nekarda Patrik, Popelková Zuzana, Půčková Karolína, Rektořík Martin, Sedlářová Veronika, Smékalová 
Veronika, Srovnal Tadeáš, Svoboda Jakub, Závrbský Adam, Zdráhalová Barbora, Zicháčková Tereza

Naše třída

# Naše třída… Dokázala bych ji definovat slovem HLUČNOST. Každý člověk je tady jinačí,  
ale najdou se lidi, co se mají rádi. Dokážeme si přiznat své chyby a spolupracovat na plné čáře. Každá 
třída má své mínusy, ale ta naše má i spoustu plusů. Lena # Máme dobrou třídu, ve které je někdy 
sranda, ale i nuda. Jsem ráda, že jsem v ní. Každý rok máme soustředění, na kterém si užijeme legraci.  
Karolína P. # V 6. třídě je to docela fajn. Noví spolužáci, nový kolektiv. Chybí mi někdy někteří ka-
marádi z jiných tříd, se kterými jsem byl na prvním stupni. Martin R. # Naše třída je zatím moje 
nejoblíbenější, protože učitelé nám říkají termíny, kdy se píšou testy, a jaké tam budou otázky. Dávají 
nám málo domácích úkolů, což je dobře, protože můžeme trávit hodně času venku. Petr # Dřív jsem  
do této školy nechodila, protože jsem přestoupila z Žeranovic. Bála jsem se, že si nenajdu kamarády, 
ale teď mám tady spoustu kamarádů a je mi tu dobře. Nela # V naší třídě je sranda. Máme skvělé uči-
telky. Karolína J.

Matematika nebo čeština?

# Když jsem zjistil, že jsem se dostal do matematické třídy, byl jsem moc rád. Ze začátku to bylo 
super, jeli jsme na matematické soustředění, na kterém jsme chodili na výlety a hráli hry. Když jsme se 
vrátili zpět do školy, všichni jsme zjistili, že té MATIKY je někdy až moc. Tomáš # Matematická třída 
je celkem fajn, ale týdně máme 6 hodin MATIKY! ČEŠTINA je super! Veronika S. # Stále se učíme 
MATIKU, MATIKU? MATIKU… ČEŠTINU jsem dřív ráda neměla, ale teď se to s paní učitelkou  
Obdržálkovou změnilo. Tereza # Dřív jsem nesnášel ČEŠTINU, ale teď ji mám o dost více rád, protože 
je tam i nějaká sranda. Adam # ČEŠTINU jsem nesnášel, ale dnes mě celkem baví. A baví mě přestáv-
ky.  David # MATIKU mám docela ráda. Zprvu mi moc nešla, ale pomohlo mi to tu. A máme moc 
hodnou paní učitelku Dvořákovou. I když jsme „matematici“, hodně sportujeme. Adéla # MATEMA-
TIKA je v poho, ale je jí někdy až moc. Nemám ráda ČEŠTINU, až na literaturu. Susan # ČEŠTINA je 
fajn. MATEMATIKA by byla fajn, kdyby nebyla tak těžká. Zuzana
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A co další předměty?
# ENGLISH je zábavná a hravá. Testy jsou těžké, ale vždy nás na ně paní učitelka naučí a připra-

ví. Martin M. # Mám pořád rád ANGLIČTINU. Máme super učitelku, která umí vše dobře vysvětlit. 
Někdy mi vadí, že si všichni myslí, že jsme budoucí „ainštajni“. Jakub # PĚSTITELKY s panem učite-
lem Halabalou jsou nejlepší. Učí nás rostliny, ale také jak se správně zametá, protože někteří to pořád 
neumí…  Lucka # DĚJEPIS je můj nejoblíbenější předmět. Dějiny jsou nej! Tadeáš # Strašně se mi líbi-
lo soustředění a rád jsem se zúčastnil okresního kola zeměpisné olympiády. ZEMĚPIS mě baví. Lukáš  
# PŘÍRODOPIS mě hrozně baví, protože je zábavné poznávat přírodu se super učitelem. Ivo Halabala je nejvíc 
týpek.  Veronika Sm. # TĚLOCVIK je můj oblíbený předmět, hrajeme dobré hry, např. florbal a vybíjenou. 
Patrik # Dřív když jsme měli DÍLNY, tak mě moc nebavily. Teď máme PĚSTITELKY, ty mě hodně baví. Lenka

A poděkování na závěr… 
# Děkuji všem spolužákům za všechny 

tresty, napomenutí a chození pěšky domů, 
když mi kvůli někomu ujede autobus.  
Barbora 

O neposlušném prasátku

Narodilo se malé prasátko. Daisy se ve 
škole všichni smáli, že je jiná než ostatní. 
Jednou po škole šla Daisy na oběd a všichni 
po ní házeli špagety. Daisy z toho byla velmi 
smutná. „Tak, jak ses měla ve škole?“ zeptala 
se maminka. „Jako vždycky strašně.“ Vtom zazvonil Daisy mobil. „Kdo to je?“ řekla Daisy. „Milá Daisy, 
potkáme se o půlnoci v parku, tvůj tajný ctitel.“ Daisy se tajně vydala do parku. Maminka večer zaklepala 
na dveře a řekla: „Daisy, jsi tam?“ Vstoupila do pokoje. „Daisy, kde jsi?“ Maminka uviděla vzkaz na stole 
a rychle se rozjela pro Daisy do parku. Když ji našla, jen řekla: „Uf, jsi v pořádku?“ Když uviděly černou 
dodávku, utíkaly spolu rychle domů. Ponaučení: Nevěřte cizím lidem.        Adéla & Lenka & Karolína P.

Sousedská pohádka
Byli jednou dva sousedé s dvěma mazlíčky. V prvním domě žila tuze nádherná a chytrá žena se svojí 

malou kočičkou. Za plotem ve druhém domě žil skromný, hodný a romantický muž se svým velikým 
hnědým psem. Mazlíčci se přímo nesnášeli. Přes plot na sebe neustále vrčeli, prskali a dohadovali se o tom, 
kdo má lepšího páníčka. Den po dni, týden po týdnu se tyto hádky opakovaly, když najednou plot zmizel!!! 
A v tu chvíli jim to došlo. Tolik se zaměstnávali hádkami, že si vůbec nevšimli, jak se jejich páníčci sblížili. 
Tam kde kdysi stával plot, klečí teď páníček a svírá v ruce prsten budoucí nevěsty - paničky. V ten moment 
si mazlíčci uvědomili, že je jedno, zda jsou kočka nebo pes, nepřátelé nebo bližní, ale že se vlastně celou tu 
dobu mají rádi.  Ponaučení: Život je to, co se děje mezi tím, kdy štěká jeden na druhého.       

Lena & Barbora

Vlk a šnek
Lesem šel jednou jeden vlk a potkal šneka. 

Vlk se začal šnekovi smát, jak je pomalý. Šnek 
mu říkal, že vychloubání je moc neslušné. „Vlku, 
zítra odpoledne si dáme závod, uvidí se, kdo je 
rychlejší. A když prohraješ, budeš týden bez jíd-
la.“ Vlk šel domů, zakopl o kámen a svalil se na 
zem. Natloukl si tlapku a zakřičel: „Au!!“ Potom 
odkulhal domů. Druhý den odpoledne se setkal 
se šnekem. Šnek odstartoval závod: „Tři, dva, 
jedna, teď!“ Šnek se plazil moc rychle, vlk jenom 
kulhal. Šnek se radoval: „Jsem v cíli! Jupííí!“ Vlk 
prohrál, a byl týden bez jídla. Ponaučení: Nikdy 
se před nikým nevychloubejte ani nevsázejte.

Petr & Tomáš & Martin M.
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VII. A třídní učitelka - Mgr. Simona Hradilová

Bezděčík Radim, Dědičová Alexandra, Hafinec Rostislav, Hlaváčová Hedvika, Houdek Lukáš, Hrbáček 
Michal, Chytilová Simona, Kohoutová Martina, Konečná Kamila, Merhaut Jaroslav, Nedbal Vojtěch,  
Nohýl Lukáš, Odložilíková Sára, Odstrčil Stanislav, Pifková Tereza, Podvala Petr, Ponížil Lubomír,  
Sovadina Kryštof, Spáčilová Lucie, Vavruša Aleš, Vedrová Karolína, Vilímková Veronika, Zezulová Nela, 
Zrníková Ivana

Koho bych chtěl mít s sebou na pustém ostrově?

Na pustý ostrov bych si vzala Lucku, protože si myslím, že kdybychom daly hlavy dohromady, možná 
by nás něco napadlo a je s ní sranda.

Martina Kohoutová

Na pustý ostrov bych si vzal Luboše, protože by nás zachránil a všechno by opravil.
Radim Bezděčík

Na pustý ostrov bych si vzal Lukáše H., protože je spolehlivý, přátelský, docela odvážný, rychlý  
a nápaditý. Dohromady bychom na tom ostrově postavili největší město na světě. 

Luboš Ponížil 

Na pustý ostrov bych si vzala Nelu, protože jí můžu věřit a je na ni spolehnutí. Já jsem skautka, takže 
přežiji v přírodě a Nela umí vařit. 

Tereza Pifková

Na pustý ostrov bych si vzal Luboše, protože je velmi zručný a spolehlivý. Luboš je ve třídě známý jako 
dřevorubec všech dřevorubců.

Aleš Vavruša



37

NEJ TŘÍDY

Nejkrásnější: Ivča a Kája
Nejchytřejší: Kája
Nejlepší sportovec: Lukáš H.
Největší sranda: Staňa
Největší spolehnutí: Michal a Vojta
Vždy poradí a pomůže: Kája
Nejvíc kamarádů má: Terka, Aleš a Luboš
Nejoriginálnější: Kryštof
Nejvyšší: Lucka a Lukáš N.

Nejmenší: Kája
Nejroztomilejší: Kája, Luboš, Iva, Petr a Jarek
Nejveselejší: Staňa a Radim
Nejodvážnější: Michal, Aleš a Simona
Nejmladší: Jarda
Nejstarší: Kamila
Nejupovídanější: Simona, Staňa a Radim

TOP třídy: Luboš a Petr 

Projekt Edison

Projektový den České dějiny

Vánoční vyrábění
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VII. B třídní učitelka - Mgr. Jana Sabová

Bělíček Filip, Blažek Jan, Hrušková Adriana, Husák Radim, Chlup Daniel, Chytilová Kristýna, Janálová 
Viktorie, Janů Ema, Kohoutová Valerie, Kryštof David, Kuba David, Kubíček Lukáš, Kutrová Gabriela,  
Mikešková Linda, Oral Pavel, Person Ondřej, Pham Thi Anh Anna, Pospíšilová Andrea, Sedlář Jan,  
Ševčík Jiří, Turzíková Vanesa, Vydra Jan, Zámorský Petr, Zdráhalová Valérie

Jsme sportovní třída a ve stejném složení fungujeme už druhý rok. Náš kolektiv 24 žáků tvoří 11 
děvčat a 13 kluků. Kromě toho, že pravidelně (a poměrně úspěšně) reprezentujeme školu v různých 
sportovních soutěžích, nás sport provází i ve  volném čase mimo školu. Seznam našich sportovních  
a pohybových aktivit je poměrně dlouhý. Patří sem: fotbal, atletika, hokej, florbal, judo, jezdectví,  
volejbal, gymnastika, házená, parkur – freerun, skateboard, tenis, společenský tanec, hasičský sport, 
nohejbal, rybářský sport…

Výsledky testování klimatu třídy odrážejí velmi dobré vztahy mezi námi. 



39

Když už byla zmíněna reprezentace školy, přinášíme i přehled medailových umístění ze sportov-
ních soutěží, na kterých se mnozí z nás podíleli: Pohár starosty města Holešova – 1. místo, přespolní 
běh mladší žáci okres – 2. místo, kraj – 3. místo, šplh dívky okres – 1. místo, házená mladší žáci 
okres – 2. místo, florbal mladší žáci okrsek – 1. místo, okres – 2. místo, Pohár rozhlasu mladší žáci 
i žákyně okres – 3. místo, Pohár rozhlasu starší žákyně okres – 2. místo, starší žáci okres - 3. místo.

Podobně jako v loňském roce se nám i letos daří v rámci tzv. Školní ligy. Ve sportovních turnajích 
ve fotbalu a florbalu 7. tříd jsme vybojovali dvě 1. místa, při bodování třídní výzdoby jsme jednou 
obsadili 1. místo (jarní výzdoba) a dvakrát 2. místo (Vánoce, Halloween). 

A které byly ty nejlepší akce tohoto školního roku?

Nejlepší akcí tohoto roku byl lyžák. Bavilo mě lyžovat s naší třídou. Valča Z.  Nejvíc se mi líbil 
projekt EDISON, protože jsem si vyzkoušel, jaké to je mluvit s někým anglicky. Radim H.  Lyžák – 
nejlepší pobyt se sedmáky, super lyžování a hlavně společná zábava. Anička P.  Nejlepší akcí byl lyžák 
– všude byla sranda – na svahu, na pokojích, v autobusu a úplně nejlepší byla závěrečná diskotéka. 
Lukáš K.  Lyžák mi přinesl nové zkušenosti s lyžováním, jídlo bylo velmi dobré, kdybych mohl, dal 
bych to ještě jednou. Petr Z.  Spoustu vzpomínek budu mít na lyžák, a navíc jsem tam získala nové 
přátele. Linda M.  K nejlepším akcím patří projekt EDISON – seznámili jsme se s novými lidmi, 
zlepšili si angličtinu, dověděli jsme se, jaký názor mají cizinci na Českou republiku. Viki J.  Lyžák – 
naučila jsem se lyžovat, byla tam zábava a dobré jídlo. Vanesa T.  I když umím dobře lyžovat, naučil 
jsem se na lyžáku nové věci, které jsem ještě neuměl. Bylo to fajn, nejlepší byla diskotéka. David Ku.  
 Nejlepší byl rozhodně lyžák, protože mám rád lyžování a zimní období celkově a také díky progra-
mu, který učitelé vymysleli. David Kr.  Hodně zážitků mám z lyžáku a líbil se mi i projekt EDISON, 
protože jsme si mohli zlepšit angličtinu a popovídat si s cizinci. Adri H.  Lyžák – seznámila jsem se  
s lidmi, které jsem do té doby prakticky neznala. Dříve mě lyžování moc nebavilo, ale po lyžáku jsem si 
ho znovu oblíbila. Andrejka P.  Nejlepší byl lyžák – byla tam sranda a taky se mi potvrdilo, že máme 
ve třídě velmi dobré vztahy, dokonce si troufám říct, že lepší, než v jiných třídách. Ema J.  Nejlepší 
zážitky mám z lyžáku – spousta lidí se tam naučila lyžovat a mnozí udělali velké pokroky. Ondra P.  
Moc se mi líbilo vyrábění na Vánoční jarmark – pracovali jsme ve skupinkách, a já jsem se dokonce 
naučila něco nového. Zábavné bylo i následné prodávání vlastních výrobků. Valča K.  Lyžák byl 
nejlepší. Plno srandy, diskotéka… Honza S. a Jirka Š.  „Nečekaně“ lyžák – samá legrace od nástupu 
do autobusu až po návrat domů. Honza B.  Lyžák – měli jsme šanci poznat se se žáky z jiných tříd, 
užili jsme si zábavu i s učiteli. Pavel O.  Hodně zábavy jsme si užili na lyžáku. I když už jsem lyžovat 
uměla, tam jsem se hodně zlepšila. Kristy Ch.  Nejlepší akcí byl lyžák, protože nás jako třídu hodně 
sblížil. Gabča K.  Na lyžáku jsem mohl dělat svůj oblíbený sport, užil jsem si srandu a blbnutí na sva- 
hu i v hotelu, nejlepší byla diskotéka. Filip B.  Největším úspěchem a zážitkem byl pro mě postup  
do okresního kola ve florbalu, kde naše družstvo skončilo druhé. Mohl jsem se tam pobavit s kamarády 
z jiných škol. Na lyžáku bylo nejlepší akcí karaoke, na které dorazil „DJ Edda“. Dan Ch.  Nejlepší byla 
přednáška Červeného kříže, protože jsem se naučil, jak mohu někomu zachránit život. Honza V.   
A všichni se také velmi těšíme na sportovní soustředění zaměřené na cyklistiku, které ovšem máme  
v tuto chvíli teprve před sebou!!!
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VII. C třídní učitelka - Mgr. Dagmar Stojanová

Ambróš Ondřej, Bárta Petr, Bláhová Daniela, Janečka Tomáš, Kocfeldová Viktorie Jana, Konečný Domi-
nik, Krušoftová Julie, Matyášová Marie, Navrátilová Ivona, Nedbalová Kateřina, Nedbalová Markéta, 
Novák Jiří, Pospíšil Šimon, Přívarová Nikol, Půček Matěj, Pumprla Matěj, Pumprlová Nela, Sehnalová 
Nela, Skýpala David, Spáčilová Veronika, Stejskal Martin, Úlehlová Tereza, Zdráhal Pavel

Matika je věda,
která mi spát nedá.
Zákeřná je velice,

ví to celá ulice.
Sčítání zlomků není
nic k dobrému čtení.
Na matiku je potřeba 

chlapíka,
kterého zajímá fyzika.

Viktorie J. Kocfeldová
Matematika

Byl jednou jeden žák a ten musel spočítat, kolik je písmen A na jedné stránce časopisu. Ze začátku 
se mu vůbec nechtělo počítat, možná proto, že neměl sešit, ale to je vedlejší. Taky proto, že mu to nedá-
valo smysl, proč musí v matematice psát „slohovou práci“ místo toho, aby počítal… A prý že se důvod 
dozví potom. Tak začal počítat jedno A za druhým – nejprve jich měl šedesát pět, ale to se mu nezdálo, 
a tak zase počítal: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět… až se dostal k číslu sedmdesát 
jedna. Ale ani to se mu nezdálo, a tak počítal dál a dál jedna, dva, tři… až se dopočítal k sedmdesáti 
dvěma, ale ani to mu nestačilo, ale už zazvonil zvonec, jenže pohádky stále není konec. 

Když přišel ze školy domů, začal psát znovu, ale pak na trénink musel, do zeměpisu a dějepisu učit 
se musel, a tak šel čas a bylo po deváté večer a on si říkal, že to udělá později. Celkem se nudil, a tak 
začal lamy počítat: jedna lama, druhá lama, třetí lama, čtvrtá lama, pátá lama, šestá lama, sedmá lama, 
osmá lama… až z toho počítání usnul. Ráno šel do školy, kde samozřejmě neměl hotový úkol. A tak 
tam teď sedí a počítá lamy. Počítá, počítá, a kdo ví, možná počítá ještě dodnes.               

Šimon Pospíšil
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Ve třídě 7. C žáky trestají, 
do schodů chodí, výtah nemají.
Proč bufet nám ruší na základce první 
a proč záchody mýdlo nemají?
Je to prokletí, cítím se v zajetí,
soucit nemají a pětky dávají.
Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát,
až budeš čip hledat, ať můžeš obědvat.
Ref.:
Cítit se budem v právu i s tahákem v rukávu,
až nám deset pětek do žákajdy dají.

Pro učitelskou slávu do testů nám narvou,
na co nemaj právo – jen to nejtěžší.

Cítím se podveden, když došel jsem až sem,
a jsem teď odměněn propadnutím jen.
Po našich dobrotách teď máme automat.
Řeknu jen pár vět: „Já chci zpátky náš bufet!
Mám zeleniny dost a jsem bonbonů prost.“
A s další písemkou ať se vycpat jdou,
s těžkou matikou tahák ti odmítnou.
Věděl jsem to hned – nikdy nevrátím se zpět! 

Prokletí (7. C)
Ortel – Mešita

Rádi poznáváme nové věci, získáváme  
nové znalosti (Svět vědy a techniky Ostrava).

Seznamujeme se se zajímavými lidmi,  
získáváme nové kamarády (projekt Edison). 

Přehadujeme se v matice, přehadujeme se v češtině – jsou to spory málem až do krve. Co se u nás 
říká častěji? Knedlík nebo šiška? Švestka nebo trnka? Brambor nebo zemák? Okap nebo ryna? V naší 
třídě je to takhle:

Říkáte si zřejmě: „Ti mají starosti!“ Nebo taky: „Vaše starosti na moji hlavu!“ No to víte, matikáři! 
Co není logicky zdůvodněno nebo dokázáno, s tím se nesmíří.

A mimochodem, jak to doma říkáte vy?! Jaké jsou ty vaše třecí plochy?!
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VII. D třídní učitel - Mgr. Michal Pilař

Čeryová Vanessa Madeleine, Dostálová Lucie, Foltýnová Žaneta, Hausknecht Josef, Hlaváč Kevin,  
Hlaváčová Renata, Janál David, Jurčík Michal, Kadlčík Martin, Kolomazníková Klára, Krejčí Klára,  
Kruťová Kateřina, Liška Martin, Maštová Valentýna, Mlčák Vojtěch, Paarová Veronika, Pirkl Marek,  
Podolová Klára, Polášková Barbora, Sklenařík David, Svačina Daniel, Svoboda Filip, Ševeček Josef,  
Škrabalová Zuzana, Utěkalová Viktorie

Naše třída je podle mého názoru nejlepší třída na světě. 7.D se skládá z žáků z Prusinovic, Žera-
novic, Žop, Ludslavic, Količína a Holešova. V září k nám přišli noví spolužáci Adam, Kevin, Renata 
a pak ještě Vanessa. Ta přišla v únoru a ihned jsme se skamarádili. Myslím, že se jí u nás ve třídě líbí. 
Máme za sebou hodně průšvihů. Nejlepší byl asi ten, když jsme málem vytopili školu. Jeden spolužák 
vykopl v modrém patře trubku od vodovodu. Za chvilku byla všude potopa. Všichni jsme hledali koše, 
kýble a různé nádoby, abychom vodu zastavili. Nakonec přišli paní ředitelka a pan zástupce, aby nám 
pomohli. Kluci šli pro školníka, aby vodu zastavil. Nakonec všecko dobře dopadlo. Ti, co měli mokré 
oblečení nebo boty, se převlekli.      

Klára Podolová
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Píseň 7. D - Škola 

Je škola, kámo, a já úkoly nemám,
propisku v ruce a dopsat ji teď nechávám,
na záda aktovku a značkovou kšiltovku 
na hlavu vezmu si, svačinu co mám rád,
v klidu si dám a pak - odgrcnu si.

Ref.: Je škola a já samý pětky mám
je škola a já zas nic nedělám.

A teď všichni do ruky mobily a pustíme si fejs,
učení zdržuje nás, když chceme si hrát.
Máme zase matiku a je to pro nás veliký stres,
než půjdeme ze třídy pryč, dáme si ještě test.
Oh, utíkejme pryč.
Ve škole nejde to, nudí to, napiš to, zahoď to,
rozdej to, napiš to, přepiš to, rychle to odevzdej.
No co to tady je, to špatně dopadne,
vy chcete jedničky, to v žádném případě,
budete všichni po škole, budete pořád psát,
do hlavy zeměpis se nevleze už nám.
Ať je jaro, léto, podzim nebo zima,
ve škole je pořád stejně velká dřina.
Je škola, kámo, a já úkoly nemám.

Co mě letos nejvíc pobavilo?

Kačenka se svým smíchem - Daniel se svý-
ma hláškama - náš nejlepší song s Filipem, Pepou  
a Martinem - pan učitel Halabala-tak celkově je s ním  
sranda v hodinách přírodopisu - pan učitel Pilař svou 
chytrostí - když Pepa ukopl hlavní uzávěr vody a vy-
topilo se skoro celé modré patro (škoda, že se to ne-
stalo) - spíš nepobavilo vypouštění duchů – diskoté-
ka na lyžáku – lyžák, aneb jak Matějovi spadla tyč na 
hlavu - pan učitel Pilař-dal Janálovi nekázeň za spad- 
lou propisku.
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VIII. A třídní učitelka - Mgr. Alena Kuklová

Adamíková Lucie, Bakalíková Sabina, Dvorčák Adam, Javoříková Iva, Juráňová Kateřina, Kalabusová 
Petra, Kliment Petr, Kotasová Simona, Kužela Václav, Novosad Kryštof, Podsedníček Vojtěch, Polášek  
Bronislav, Sotolář Jaroslav, Svačinová Sabina, Svoboda Samuel, Šálek Jiří, Štefanko Adam, Vybíralová Denisa

Každý rok nás ve škole čeká několik překvapení. Velmi příjemná pro nás byla exkurze do Střední 
školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. V jejich školních dílnách jsme si vyzkou-
šeli práci s pilkou, vrtačkou a dalšími pomůckami. Podařilo se nám vytvořit velmi pěkná krmítka.  
Pro některé z nás může být tato exkurze také inspirací při volbě povolání.
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Velmi jsme se těšili také na exkurzi do Prahy. Navštívili jsme nejznámější místa a u každého jsme 
své spolužáky seznámili s jejich významem. Byl to pro nás velmi náročný den, ale plný nových zážitků 
a dobré pohody.

Co nás baví, zajímá, v čem se nám daří
Lucie:  Jsem milá, kamarádská, trochu puntičkářka a dost náladová. Mým koníčkem je zpěv, malování  
 a hra na klavír. Ráda bych studovala na konzervatoři zpěv, klavír, herectví a balet.
Sabča B.: Jsem veselá, někdy náladová a tvrdohlavá. Hodně času trávím se svými kamarády ve výtvar- 
 ném kroužku a v pěveckém sboru. Miluju cestování a sledování filmů.
Iva: Ráda hraju hry a spoustu času věnuji kreslení. Snažím se o co nejlepší výkon ve škole, protože  
 mě čeká volba povolání.
Kačka: Jsem kamarádská a někdy i panovačná. Cením si lidí, kteří jsou kamarádští, nelžou, nepře- 
 tvařují se a mají smysl pro humor. Miluji sport a zvířata.
Petra:  Velmi ráda plavu, hraju na klavír a kreslím. Jsem kamarádská a někdy pečlivá. Chci být učitelkou.
Petr: Rád hraju počítačové hry. Chtěl bych být řidičem kamionu.
Simona:  Jsem tichá a plachá holka. Ráda kreslím a vymýšlím příběhy. Mám ráda své kamarády.
Václav: Mám rád hasičský sport, moderní elektroniku v oblasti slaboproud a také rád programuji.
Kryštof: Jsem přátelský, realistický a klidný. Nerad řeším spory fyzicky. Mezi mé největší záliby patří  
 programování. Je to činnost, kterou bych chtěl mít v budoucnu jako svou profesi.
Vojta: Jsem veselý a někdy náladový. Mám rád počítačové hry, dívám se na různá videa a filmy.  
 Mým oblíbeným předmětem je přírodopis.
Bronislav: Ve volném čase hraju počítačové hry.
Jarda: Zajímá mě technika, chtěl bych být automechanikem. 
Sabča S.: Jsem samostatná, umím si poradit v každé situaci. Mám velmi ráda svého malého pejska  
 a králíčka. Miluji adrenalinové sporty a jízdu na čtyřkolce.
Samuel: Rád hraju florbal, vybíjenou, ale nejvíc fotbal. Mám rád svoji rodinu, psa a lidi kolem sebe.  
 Dokážu se naštvat, ale i odpouštět.
Jirka: Nerad se hádám a ani hádky nevyvolávám. Je na mě spolehnutí, jsem pečlivý, pracovitý  
 a rád pomáhám. Mezi mé záliby patří počítačové hry, rád se dívám na filmy a jsem s kama- 
 rády. Mým oblíbeným sportem je fotbal a florbal.
Adam: Rád si zahraju fotbal, florbal a zajdu ven s kamarády. Nejvíc času věnuji počítačovým hrám.
Denisa: Mám ráda zvířata a tak většinu svého volného času věnuji svým pejskům. Jsem netrpělivá  
 a úkoly nechávám na poslední chvíli. Miluji vtipy a ráda se směju.                                                                                                         
Kamila: Mezi mé vlastnosti patří tvrdohlavost, cílevědomost a skromnost. Jsem optimista a skoro  
 pořád se směju. Ráda si zpívám a tančím. Když se mi nedaří, zkouším to znovu.
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VIII. B třídní učitel - Mgr. Radek Štěpán

Bouška Václav, Hanák Tomáš, Janál Tomáš, Janoš Pavel, Kment Jiří, Kovářová Eliška, Machová Barbo-
ra, Měrková Julie, Nedbal Daniel, Němec Jakub, Olivíková Natálie, Olivíková Sabina, Pulcová Nikola,  
Pulec Petr, Rušikvas Jan, Sedláček Antonín, Sehnal Jan, Smýkalová Karolína, Ševčík Vilém, Ševčíková 
Lucie, Šimčík Vojtěch, Tomšík Samuel, Vajglová Michaela, Zbranek Stanislav

Osmisměrky 8. B
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VIII. C třídní učitelka - Mgr. Edda Smiřická

Arnfelserová Lilyan, Dočekal Vladimír, Fridrichová Ema, Galatíková Veronika, Ivánková Adéla,  
Karhan Tadeáš, Kutra Radim, Letev Marek, Maceška Jan, Macura Thomas, Měrka Daniel, Nedbal Ondřej,  
Olšáková Natálie, Ondráček Pavel, Polišenská Kamila, Ponížilová Monika, Šťastný Radoslav, Štěpánková 
Lucie, Štopl Jiří, Vilímek Petr, Vrbecká Sabina, Vykoukal Ondřej

 

EXKURZE PRAHA 

LEOEXPRES tramvaj Petřín Karlův most 

Pražský hrad Zlatá ulička Staroměstské náměstí 

Prašná brána  PRůVODCOVÁNÍ 

PALLADIUM   
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IX. A třídní učitelka - Mgr. Blanka Nevařilová

Barboříková Adéla, Barot Tomáš, Běčák Lukáš, Bláhová Eliška, Brázdil Jakub, Ehrlichová Edita,  
Gabrhelová Kristýna, Hanák Vojtěch, Hudec Tomáš, Hudeček Antonín, Janiš Lukáš, Kutra Bronislav,  
Měrka Josef, Nejezchlebová Adriana, Olšáková Vendula, Popelková Markéta, Pšejová Anna, Pustka Vít, 
Rožnovská Magdaléna, Rožnovská Veronika, Spáčil Michal, Vaculík Ondřej, Vedrová Klára, Víceník  
Dominik, Wojnarová Viktorie Karla

9. ročník byl plný……  

 

 

 

 

 

 
 
 

PRÁCE učení snaha o pěkné vysvědčení zpracování 
pamětního listu projektový den ROZHODOVÁNÍ 

přihlášky na střední školu PLÁNOVÁNÍ závěrečné 
rozloučení PŘÍPRAV na přijímací zkoušky RADOSTÍ 

vánoční vyrábění projekt Edison 
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Vzpomínání 9. A

Hodina přírodopisu
„V jádru Země teplota dosahuje až 6000 stupňů Celsia,“ přednášela 
paní učitelka Gabrhelíková. „Tak to je jak v troubě u nás doma!“ vy-
křikl Lukáš.

Hodina fyziky
Paní učitelka Kuklová: „Tondo, ty vypadáš jak rozzuřený smeták!“

Výlet do Prahy
Tomáš se dostal do konverzace s cizinkou a chtěl jí pochválit psa.
Tomáš: „Jův got gůd hot dog!“ Cizinka: „Hhh… thank you…“

Hodina češtiny
Měli jsme zrovna skoro všichni na sobě nová světle růžová školní trička. 
Paní učitelka Sabová: „Vy teď vypadáte jako balíček maršmelounů!“

V přírodopisném semináři
V průběhu hodiny: „Děti, mám pro vás špatnou zprávu. Řítí se na nás meteorit, za 120 let spadne na 
Zem! Sice už budeme v zemi, ale bojte se!“ vzkázal nám pan učitel Halabala dramaticky.

Hodina dějepisu
Paní učitelka Navrátilová: „Tak, za tři minutky nám zvoní, tak si napíšeme zápis!“

Nezapomenutelná příhoda - Pochoďák za všechny prachy

Bylo již léto, krásný letní den, když se sedmé ročníky vypravily na pochodové cvičení. Třídy do-
provázel náš zeměpisář, pan učitel Pilař. Byla naplánovaná velmi jednoduchá a poměrně krátká trasa 
z Holešova do Dobrotic, kde žáky čekala točená zmrzlina. Na pochoďák se většina žáků těšila, hlavně 
proto, že měli možnost vyhnout se nudnému učení, a tak si nejdříve všichni s radostí vykračovali 
vpřed. Prvotní nadšení ale z velké části opadlo, když se žáci už pěkně dlouhou dobu v největším vedru 
plahočili mezi poli. Bylo zjevné, že měli být už dávno v Dobroticích, ale protože si pan učitel byl jistý, 
že jdou správně, museli v cestě pokračovat. 

Po pár minutách dalšího pochodování už ale bylo jasné, že se stala chyba a že se všichni ztratili. 
Žáci spolu s učitelem tedy byli nuceni zvolit jinou trasu, aby se co nejrychleji dostali do cíle.  Potíž byla 
v tom, že pan učitel Pilař vybral náhradní cestu, která vedla mezi kopřivami do potoka a poté nějakým 
zarostlým remízkem, takže se někteří žáci popálili o kopřivy, jiní málem spadli do vody a spousta z 
nich dostala alergickou reakci. Naštěstí nakonec všichni žáci, ač zpocení a celí zrudlí, přišli (aspoň 
částečně) ve zdraví do Dobrotic a dočkali se vytoužené zmrzliny.

Loučení

 
Třídní učitelka pro 9. A

„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! 
Když zmizí, budeš dál existovat, ale pře-
staneš žít.“

Mark Twain
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IX. B třídní učitelka - Mgr. Jarmila Gabrhelíková

Bajgar Michal, Balajková Monika, Bardoděj David, Hausknechtová Aneta, Havelka Tomáš, Havelková 
Veronika, Hlobilková Kristýna, Hlobílková Leona, Horňák Martin, Hrbáčková Kamila, Chytilová Hana, 
Josefčák David, Kadlubová Denisa, Kolaříková Markéta, Koutná Veronika, Kratochvíla David, Krejčí  
Jakub, Lefflerová Barbora, Mikeška Radim, Mrázková Tereza, Pospíšilová Jolana, Stoklásek Aleš, Ševčíková  
Eva, Vinklárková Adéla, Zelená Simona

Jak hodnotím mé 4 roky

Druhý stupeň uběhl jak voda a byl plný zábavy a vzpomínek, které mě neopustí. Jediné, co bych 
podotknul, že už bylo hodně testů a učení. Doufám, že na střední škole zažiju stejně zábavné roky.
     Michal Bajgar

Moc jsme si užili natáčení našeho klipu v 6. třídě, který se jmenoval „Mattonky.“ V obchodě jsme 
si koupili balíky minerálek. Také jsme tam natočili úryvek z písně. Potom jsme se přesunuli před školu, 
kde jsme pokračovali. Hodně jsme se u toho nasmáli.

Veronika Koutná
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Když jsme přišli na druhý stupeň, snad každý z nás se trochu bál, co nás čeká, protože to bylo něco 
jiného, než jsme prožívali na prvním stupni. Nebylo se čeho bát, protože jsme byli dobrá parta. Spolu 
jsme toho hodně zažili. Neminuly nás ani dobré, ani špatné chvilky. Všechno jsme společně zvládli. 
Myslím si, že jsme byli ta nejlepší třída, všichni jsme se spolu bavili, byli jsme sehraný tým a doufám, 
že to tak i zůstane. 

Aneta Hausknechtová

Tyto čtyři roky jsem si strašně užila, ale bylo období, kdy jsem to necítila stejně. První den  
na druhém stupni jsem si kladla otázky: „Jaká bude moje třída? Budu si s někým rozumět? Zapadnu 
do kolektivu?“ Ale teď v deváté třídě? Vím, že ty čtyři roky byly nejlepší a že nechci ani odejít. Kolektiv 
ve třídě máme celkem super a budou mi chybět. Mám svou třídu ráda.

Hana Chytilová

V 6. třídě jsme si říkali, že nás čeká dlouhá cesta plná zážitků, překážek, společně stráveného času, 
opak byl pravdou. Teď to píšu a připadá mi, že se vše stalo během dvou let, tak rychle to uteklo. Abych 
to shrnul, tak během druhého stupně jsme vyměnili třídní učitelky, protočili se i 4 žáci. Bude mě  
i mrzet, že musíme jít dál, jinam. I někteří učitelé mi budou chybět.
   David Bardoděj
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IX. C třídní učitelka - PaedDr. Libuše Procházková

Barotová Markéta, Doležel Lukáš, Formel Michal, Gul‘ová Nikol, Cholasta Radek, Chytil Radim,  
Jemelík David, Juračka Matyáš, Kliment Karel, Konečná Kristýna, Křížková Kristýna, Mynařík Pavel,  
Navrátilová Barbora, Omasta Petr, Pospíšilíková Marie, Sklenářová Kamila, Svoboda Patrik,  
Utěkalová Natálie, Utěkalová Vendula, Vrbecký Patrik, Zajíčková Monika, Zatloukalová Anna,  
Závojský Marek, Zemánková Ester

Letošním školním pro nás žáky 9.C (tak jako pro všechny „deváťáky“) něco končí. Od 30. června 
budeme na svou základní školu jen vzpomínat. Na to, co se nám podařilo, co jsme vyvedli, na kama-
rádství, na společné průšvihy, ale i na společné úspěchy.

Jaké tedy byly naše společné roky?

Spousta z nás se poznala už na 
přijímacích zkouškách a později až 
ve třídě. Myslím si, že jsem neby-
la jediná, kdo měl nervy v kýblu už 
dávno před zkouškami. Po tom, co 
jsem se jich zúčastnila, jsem měla 
pocit, že se nedostanu, ale zadaři-
lo se a já sedím v 9. C. Když začala 
šestá třída, pro všechny to bylo nové 
prostředí a noví lidé. Byl to rok, kdy 
jsme zažili první soustředění a adap-
tační pobyt. Všichni jsme se sezná-
mili a zvládli spolu ten první školní rok. V průběhu dalších let nás potkalo i pár neshod, ale ty 
jsme vždycky nějak vyřešili. A konečně letos, náš poslední společný rok. Na začátku nás čekalo 
opět matematické soustředění, které jsme si užili na maximum. A nyní nás čeká taneční, rozlučka  
a poslední vysvědčení. Vždycky budu vzpomínat na krásné čtyři roky na 1. ZŠ Holešov.

Ester Zemánková
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V den, kdy jsem nastoupila do 6. C, jsem byla malé ptá-
če, které se mělo naučit roztáhnout křídla a letět. Všichni 
jsme měli strach a obavy. Všechno ze mě spadlo, když na mě 
promluvil milý hlas naší třídní paní učitelky, paní učitelky 
Procházkové. Všechno pro mě bylo nové - učitelé, spolužáci, 
prostě všechno. Přišlo také první soustředění, které se další 
roky opakovalo. Počítali jsme, rýsovali, hráli hry a poznávali 
se. Během celého našeho pobytu na druhém stupni přicházely 
stále nové věci. Např. exkurze, výlety, přednášky a samozřejmě 
také lyžák. Nakonec přišlo to, na co jsme se všichni připravo-
vali celé čtyři roky. Najít si místo, kde se budeme dále rozví-
jet. S tím přišla také příprava, dny otevřených dveří, rozjímání  
nad tím, co bude dál apod. Doufám, že se ještě někdy vrátím.

Anna Zatloukalová

Po téměř čtyřech letech na druhém stup-
ni, musím říct, že jsem si je užil. Bylo hodně 
zábavy a srandy se všemi spolužáky. Prožili 
jsme spolu namáhavá matematická soustředě-
ní, spoustu exkurzí. Naštěstí jsme prošli šestou  
až devátou třídou jako po másle. A teď se všich-
ni musíme rozloučit. Chtěl bych všem popřát, 
ať se jim v budoucnu daří.

 Michal Formel

Naše společné čtyři roky? Byly to skvělé časy. Máme skvělý kolektiv, od kterého se bude těžko 
odcházet. Našli jsme si kamarády nejen v naší třídě, ale i po celé škole. Všechno se teď zdá daleko,  
ale ani se nenadechneme a bude konec. Můžeme doufat, že se budeme často vídat, ale už nikdy to 
nebude stejné. Soustředění, výlety, prázdniny a jiné společné akce. Všechno tohle je a bylo nejlepší 
období našich životů. Zažili jsme spolu spoustu vtipných zážitků. Např. jsme na soustředění dělali 
chemické pokusy. Kamča chtěla ochutnat kyselinu citrónovou a paní učitelka jí řekla: „Nechej to, nebo 
ti strhnu body“. Budou mi chybět, už teď mi chybí, a to je všechny zrovna vidím.

Nikol Guľová
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PRVNÍ STUPEŇ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Letos probíhala výuka na 1. stupni ve dvanácti třídách, žáci se zdokonalovali v oblasti sociální, 

environmentální a dopravní výchovy nebo např. výchovy ke zdraví. Byla realizována řada tradičních 
akcí, mezi které patří: 

	 pro žáky 1. ročníku – Adaptační dny, Vánoce na Valašsku a Hané v TYMY
	 pro žáky 2. ročníku – Hasík, Vánoce na dědině v Rožnově pod Radhoštěm
	 pro žáky 3. ročníku – Poznávání okolí a památek našeho města, Jak jsme přišli na svět, Zdravá  

 pětka
	 pro žáky 4. ročníku – Dopravní hřiště, Kamarádi online
	 pro žáky 5. ročníku – Policista je náš kamarád, Bezpečné chování, Planetárium a Hvězdárna  

 v Brně, Rizika online 
	 pro žáky 1. – 5. ročníku – Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů

Dále jsme pokračovali ve spolupráci s mateřskými školami, uskutečnili jsme Den Slabikáře, 
účastnili jsme se koncertů Banana Voxu, tradičního Vánočního jarmarku, Dne otevřených dveří  
a zápisu do prvních tříd s tématem Krtek a v neposlední řadě jsme pokračovali ve spolupráci s Ovo-
cem do škol.

Ve sportovních aktivitách stojí za zmínku úspěšné turnaje ve vybíjené – v okrskovém kole se děv-
čata a hoši umístili na 1. místě, v okresním kole děvčata obhájila 4. místo a hoši 6. místo, ve florbalu 
jsme byli úspěšní v okrese i v kraji. A ve fotbalovém McDonald´s Cupu naši mladší i starší vybojovali 
1. místo v okrsku a v okresním kole dále uspěli zejména mladší žáci, viz níže. Za zmínku též stojí kaž-
doroční plavecký kurz pro žáky třetích a čtvrtých ročníků.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - školní kolo
1. místo 2. místo 3. místo

První třídy Š. Skotek 1. B K. Krumpolcová    1. A N. Stojanová        1. A
Druhé třídy O. Paštěková      2. A E. Darebníčková     2. B D. Josefčáková 2. A
Třetí třídy A. Jakubíčková    3. A A. Sedlářová            3. B A. Jurča   3. C
Čtvrté třídy K. Remešová       4. C E. Kučerová             4. B A. Bílková           4. A
Páté třídy S. Červenková 5. A K. Pavlasová           5. A A. Buksová 5. A

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - školní kolo
1. místo 2. místo 3. místo

První třídy A. Goldemundová  1. A J. Passinger 1. B J. Kučera           1. B
Druhé třídy A. Trchalík 2. B M. Kristinová 2. B H. Hudečková     2. A
Třetí třídy A. Sedlářová         3. B J. Smékalová    3. A M. Nohýlová   3. C
Čtvrté třídy K. Hudcová      4. A J. Šlúchová 4. B B. Fuksová       4. A
Páté třídy S. Červenková 5. A K. Chytilová 5. A M. Tobolík 5. B

PĚVECKÁ SOUTĚŽ - školní kolo
1. místo 2. místo 3. místo

První třídy A. Jakubíčková       1. B K. Krumpolcová  1. A N. Smažilová    1. A
Druhé třídy L. Karhanová 2. A E. Darebníčková  2. B I. Dohnalová     2. A
Třetí třídy T. Mirynská 3. A S. Drábková       3. A V. Slatinská      3. C
Čtvrté třídy T. Pospíšilová       4. B V. Hofman     4. A D. Dvořáková    4. B
Páté třídy K. Gogelová 5. A S. Červenková 5. A Š. Brdička          5. A
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SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - školní kolo
1. místo 2. místo 3. místo

Čtvrté třídy O. Hrabal     4. B V. Balner 4. B T. Podlas 4. C
Páté třídy K. Gogelová      5. A V. Vlasáková         5. A K. Novotníčková   5. A

MIMOŠKOLNÍ SOUTĚŽE

O hostýnskou píšťaličku
I. kategorie:  1. místo – I. Dohnalová (2. A) – postup do krajského kola ve Vsetíně
II. kategorie:   3. místo – T. Mirynská (3. A)
III. kategorie:   2. místo –  S. Červenková (5. A) – postup do krajského kola ve Vsetíně

O hanáckého kohóta

V Kroměříži soutěžila Eliška Brázdilová (3. A), která se v mladší kategorii umístila na 1. místě  
a postoupila do krajského kola v Prostějově, Anna Jakubíčková (3. A) ve starší kategorii získala 1. mís-
to a postoupila do krajského kola v Prostějově, Sofie Červenková (5. A) byla na 2. místě a postoupila  
do krajského kola v Prostějově a Tereza Mirynská (3. A) se ve starší kategorii umístila na krásném 3. místě.
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V krajském kole v Prostějově, kde nás děvčata reprezentovala, obsadila Anička Jakubíčková (3. A) 
v II. kategorii bronzové pásmo, Eliška Brázdilová (3. A) v I. kategorii stříbrné pásmo a Sofie Červen-
ková a Karolína Gogelová (obě 5. A) ve III. kategorii stříbrné pásmo. 

V Mezinárodní soutěži Matematický klokan řešili úspěšně úkoly v kategorii Cvrček pro žáky  
2. a 3. tříd David Hanzlík (3. A), Matěj Tomeček (3. A) a Anna Trhlíková (3. C). V kategorii Klokánek 
pro žáky 4. a 5. tříd byli úspěšní Marek Mikšánek (5. A), Radim Sklenář (4. B), Sofie Chrástecká (4. C) 
a Radim Ponížil (4. A).

V recitační soutěži Svátek poezie v TYMY se v kategorii 1. ročníku Šimon Skotek (1. B) umístil  
na 3. místě, v kategorii 2. – 3. ročníku Olivie Paštěková (2. A) na 2. místě a Anna Jakubíčková (3. A)  
na 3. místě, v kategorii 4. – 5. ročníku se na 2. místě umístila Sofie Červenková (5. A) a na 3. místě 
Kristýna Remešová (4. C).
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V turnaji minikopané mladších žáků McDonald´s  Cup dosáhli naši žáci Jan Vašíček, Jakub Mi-
kšánek, David Beneš, Daniel Brdička, Marek Krumpolc (všichni ze 3. A), Filip Balajka (3. B), Filip 
Hošťálek, Vojtěch Sklenář (oba ze 3. C), Jan Dudík, Kryštof Pospíšilík (oba ze 2. B), Šimon Skotek, 
Martin Remeš a Petr Dědič (všichni z 1. B) v okrskovémkole na 1. místo a v okresním kole na 3. místo.

 Ve florbalu mladších žáků nás reprezentovalo družstvo ve složení Jakub Mikšánek (3. A), Vojtěch 
Balner (4. B), Matěj Tkadlec, Lukáš Tureček (oba ze 4. C), František Doležel (5. B), Šimon Brdič-
ka, Michael Dudek, Vojtěch Kamene a Štěpán Baloun (všichni z 5. A). V okresním kole hoši vyhráli  
1. místo a v krajském kole v Uherském Brodě se umístili na krásném 3. místě.

Školní rok 2017 – 2018 byl pro 1. stupeň nejen úspěšný, ale i inspirativní.

Těšíme se na příští školní rok!
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MATEMATIKA, FYZIKA A CHEMIE

„Nic není v mysli, co dříve nebylo ve smyslech.“  J. Locke

I v ve školním roce 2017/2018 jsme se ve výuce matematiky zaměřili především na názornost  
a kreativitu, protože velmi dobře víme, že učení se zapojením všech smyslů je efektivnější a trvalej-
ší. Naším cílem bylo žákům ukázat, že matematika je zajímavá a pochopitelná. Z toho důvodu jsme  
do výuky i v letošním roce zařazovali pokusy, práci se stavebnicemi a skupinovou práci. Zda se nám 
to podařilo, posoudí především žáci, ale mnohdy také jejich rodiče.

Tak jako v předcházejících letech i letos se naši žáci aktivně zapojili do mnoha matematických 
soutěží a akcí, v nichž byli úspěšní. V září probíhalo již tradiční matematické soustředění pro žáky 
tříd s rozšířenou výukou matematiky. Tentokrát probíhala tato soustředění v rekreačním středisku 
Trnava u Zlína. I přes nepříznivé počasí byl ohlas všech žáků pozitivní, zaujaly je především projekty 
jako Historické jednotky, Sonobe - skládání bez lepení, Optika v praxi: Krasohled a periskop. Žáky 
také zaujaly netradiční způsoby výuky, které jsme na soustředění využívali.

V říjnu se naši žáci  zapojili do Logické olympiády, soutěže pořádaná Mensou. V této soutěži ne- 
jsou rozhodující naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. 
Letos se do této soutěže zapojilo 20 722 řešitelů z celé ČR, z toho v našem kraji 1 529. Naši žáci se této 
soutěže zúčastňují již od roku 2009 a i letos byli úspěšní. Většina našich žáků (60 ze 75) se zařadila 
mezi 25% nejlepších řešitelů základního kola. Daniel Měrka (8. C), David Jemelík a Karel Kliment (oba  
9. C) postoupili do krajského kola.

Rovněž v říjnu se žáci 8. C a 9. C zúčastnili celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan. Tato 
soutěž má za cíl vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory a je zaměřena na matematiku, 
přírodopis, fyziku, chemii i zeměpis. Naši žáci se této soutěže zúčastňují již od roku 2008 a i letos jsme 
dosáhli velmi dobrých výsledků i rámci okresu Kroměříž.  Mezi 430 žáky a studenty okresu Kroměříž 
Pavel Mynařík obsadil se ziskem 84 bodů 3. místo v rámci okresu Kroměříž, na 9. místě v rámci okresu 
se umístil Michal Formel a 10. místo v okrese obsadila Nikol Guľová, všichni jsou žáky 9. C. 

Nejstarší matematickou soutěží je Matematická olympiáda. Letos proběhl již 67. ročník. Mate-
matická olympiáda je zaměřena především na schopnost logicky myslet a na schopnost aplikovat zna-
losti školní matematiky na „netradiční“ matematické úlohy. Naše škola je již mnoho let pořadatelem 
okresních kol. 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  Karel Kliment, 
Kristýna Křížková a Petr Omasta (všichni 9. C). 

V rámci 5. ročníku nás reprezentovali: Kateřina Ambróšová, Šimon Brdička, Karolína Gogelová, 
Vojtěch Grygera, Marek Mikšánek  a Lucie Kalabusová. V této kategorii jsme byli velmi  úspěšní. 
Mezi  34 žáky z 16 škol okresu Kroměříž  obsadil  Šimon 4. místo a Marek 6. místo, oba se stali také 
úspěšnými řešiteli okresního kola. V kategorii 6. ročníku nás v dubnu 2018 reprezentovali tito žáci  
6. C: Nela Boušková, Petr Houdek, Karolína Jurčová, Tomáš Kurcik a Martin Mareček. Všichni se 
stali úspěšnými řešiteli tohoto okresního kola. Mezi žáky 7. ročníku jsme měli také své reprezentanty  
ze 7. C: Petra Bártu, Jiřího Nováka, Matěje Pumprlu a Davida Skýpalu. Nejúspěšnější jsme byli v ka-
tegorii 8. ročníku - Veronika Galatíková (8. C) obsadila v rámci okresu Kroměříž 1. místo. V této 
kategorii nás také reprezentoval Daniel Měrka (8. C).

V únoru se všichni žáci „C“ tříd zapojili do mezinárodní matematické soutěže Pangea. Tato 
soutěž má za cíl sjednotit a propojit milovníky matematiky. Naši žáci se této soutěže zúčastňují již  
od roku 2015 a letos jsme byli, stejně jako v předcházejících ročnících, úspěšní: Veronika Sedlářová  
(6. C) se umístila na 198. místě z celkových 7 871 žáků 6. ročníku v Česku a na 9. místě z celkových 
394 žáků 6. ročníku ve Zlínském kraji. Matěj Pumprla (7. C) se umístil na 164. místě z celkových 7 066 
žáků 7. ročníku v Česku a na 10. místě z celkových 376 žáků 7. ročníku v našem kraji. Daniel Měrka 
(8. C) obsadil 52. místo z celkových 6 286 žáků 8. ročníku v Česku a 1. místo z celkových 345 žáků  
8. ročníku ve Zlínském kraji. Patrik Svoboda (9. C) se umístil na 25. místě z celkových 5 808 žáků  
9. ročníku v Česku a na 1. místě z celkových 346 žáků 9. ročníku v našem kraji. Daniel a Patrik postou-
pili do finálového kola, které proběhlo 4. května v Praze.

18. března se všichni žáci 2. - 9. ročníku naší školy zúčastnili matematické soutěže Klokan. Tato 
mezinárodní soutěž vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do mnoha zemí Evropy. 
Dnes se již této soutěže účastní dva až tři miliony soutěžících z 30 zemí našeho kontinentu.
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Účastníci této soutěže byli rozděleni do několika kategorií. Žáci 2. a 3. tříd řešili úkoly v kategorii 
Cvrček. Nejlepším řešitelem se v letošním roce stal David Hanzlík (3. A). V kategorii Klokánek, která 
je určena pro žáky 4. a 5. ročníku, získal nejvíce bodů Marek Mikšánek (5. A).V kategorii Benjamín 
soutěžili žáci 6. a 7. ročníku. Na prvním místě se umístila Kateřina Nedbalová ze 7. C. Kategorie Kadet 
se zúčastňují žáci 8. a 9. ročníku. Nejvíce bodů získal Daniel Měrka z 8. C. I v této soutěži jsme byli 
úspěšní v rámci okresu: v kategorii Benjamín Kateřina Nedbalová obsadila 5. místo a Matěj Pumprla 
7. místo mezi 699 účastníky okresu Kroměříž. V kategorii Kadet obsadil Daniel Měrka 2. místo a Petr 
Omasta 4. místo mezi 626 účastníky z okresu Kroměříž.

29. května 2018 se v prostorách 1. Základní školy Holešov sešli již tradičně žáci základních škol  
a studenti osmiletých gymnázií, aby změřili své síly v okresním kole Pythagoriády. Ve všech katego-
riích řešili žáci v průběhu 60 minut 15 logických úloh, za úspěšné vyřešení těchto úloh mohli získat 
maximálně 15 bodů. Okresního kola se zúčastnilo 107 žáků z 15 základních škol a 2 gymnázií okre-
su Kroměříž. V kategorii P5 nás reprezentovali: Šimon Brdička, Karolína Kafková, Marek Mikšánek,  
Nikoleta Tůmová a Veronika Vlasáková a v kategorii P6 se okresního kola zúčastnila Karolína Jurčová 
(6. C). 7. ročník reprezentovali: Jiří Novák, Kateřina Nedbalová, Matěj Pumprla, David Skýpala, Nela 
Pumprlová, Ondřej Ambróš a Petr Bárta. 8. ročník reprezentoval Daniel Měrka.

Potěšilo nás, že žáci naší školy v těžké konkurenci uspěli dobře. Šimon Brdička se stal úspěšným řešite-
lem okresního kola. Jiří Novák a David Skýpala obsadili dělené 4. - 6. místo v kategorii P7 a stali se úspěš-
nými řešiteli okresního kola. Dalším úspěšným řešitel v kategorii 7. ročníku se stal také Matěj Pumprla.

Abychom současnou vědu přiblížili žákům co nejvíce, naplánovali jsme na měsíce duben – červen pro 
žáky tříd s rozšířenou výukou matematiky exkurze do vědeckých center v Brně, Ostravě a Olomouci.  
Součástí těchto exkurzí jsou také výukové programy, v nichž se žáci pomocí interakce seznamují se sou-
časnými poznatky z oblasti biologie, matematiky a fyziky. Pro  letošní rok jsme vybrali tyto programy:
8. ročník:
•	 Hra LARP - dobrodružný příběh, jehož cílem je naučit žáky spolupracovat, komunikovat a řešit 

problémy v týmu,
•	 Vynálezci -  program  zaměřený na Newtonovy zákony v praxi.

7. ročník:
•	 Jak zprovoznit nemocnici -  program zaměřený na statickou elektřinu a elektrické obvody. Žáci se 

také naučili přeměňovat elektrický proud ve světlo, zvuk či pohyb,
•	 DNA - nositelka minulosti a budoucnosti - program zaměřený na  principy dědičnosti živých 

organismů, molekulární podstatu DNA,
•	 Tajuplná krása rostlin - program  umožnil žákům nahlédnout do říše rostlin, zkoumali, jak se 

rostliny pohybují, svítí a hýří nejrůznějšími barvami. 
6. ročník:
•	 Mladý detektiv - program seznámil žáky s daktyloskopií a i s některými dalšími kriminalistickými  

expertizami,
•	 Tajuplná krása rostlin.

PŘÍRODOVĚDEC 2018
I ve školním roce 2017/2018 probíhala na 2. stupni naší základní školy celoroční soutěž o nej-

lepšího přírodovědce. Do soutěže jsou zahrnuty výsledky všech soutěží zaměřených na matematiku  
(Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Přírodovědný klokan, Matematický klokan, Pangea), výsled-
ky olympiády logické, zeměpisné i biologické. Do hodnocení jsme zahrnuli rovněž výsledky země-
pisné 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. Daniel Měrka  8.C 6. Petr Omasta 9.C
2. Ondřej Ambróš 7. C 7. David Skýpala 7.C
3. Matěj Pumprla 7. C 8. - 9. Petr Bárta 7.C

4. - 5. Veronika Galatíková 8. C 8. - 9. Karolína Jurčová 6.C
4. - 5. Jiří Novák 7.C 10. Veronika Rožnovská 9.A
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Burza středních škol

Ve čtvrtek 30. listopadu město Holešov pořádalo „Burzu 
středních škol“, která se uskutečnila poprvé. Celá akce probíhala 
na zámku. V rámci odpoledního vyučování se jí zúčastnili i žáci 
devátých tříd se svými třídními učiteli.

Po příchodu na zámek jsme našli sál, ve kterém se burza ko-
nala. Pak nám paní učitelka stanovila rozchod a my jsme vešli  
do místnosti, ve které bylo kolem 40 stánků s představiteli střed-
ních škol nejen našeho kraje. Během procházení jsme dostávali 
letáčky, mohli si vyzkoušet míchání nápojů. Holky se nechaly 
namalovat nebo učesat.
  Kamila Sklenářová, 9. C

Rizika online - beseda pro žáky 7. ročníku 

Ve středu 29. listopadu byla pro žáky 7. ročníku připravena 
beseda s RNDr. Bc. Ludvíkem Hanákem na téma závislosti online 
a jejich rizika.

Pan Hanák ukázal sedmákům na konkrétních příkladech ri-
zika a nebezpečí, kterým je vystaven každý uživatel internetu, 
ta nejzávažnější rozebral jednotlivě a ukázal, jak snadné je spad-
nout do problému. Kromě perfektně rozebrané klasifikace rizik 
(komerce, násilí, sexualita, nastavení nežádoucích hodnot aj.) 
probral i jednotlivé aktivity českých školáků na internetu, po-
ukázal na rozdílné činnosti mezi chlapci (hlavně hry) a děvčaty 

(převažuje online komunikace).

Ve druhé polovině besedy ukázal, jak se závislost na inter-
netových aktivitách projevuje, jak je možné ji u kamarádů roze-
znat a jakým způsobem je možné pomoci. Na závěr si každý sám  
pro sebe vyplnil jednoduchý dotazník s deseti otázkami týkající-
mi se činností a času stráveného na internetu.

Beseda byla poučná i zajímavá, žáci poslouchali a ptali se  
na skutečnosti, jež se jich týkaly nebo které je zajímaly, takže celé 
dvě hodiny rychle uběhly.

OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA
Zdravá pětka prozradila šesťákům mnohé o zdravém životním stylu

Víte, jak správně a zdravě žít? Možná ano, možná ne. My jsme se seznámili se zdravým životním sty-
lem zábavně a jednoduše. Program Zdravá pětka nám ukázal, že mnohé potraviny, které jíme, nám škodí. 
Až doposud jsme si mysleli, že zdravá strava je nudná. Ale třeba taková tortilla, již jsme si společně při-
pravili, byla vynikající a zdravá. Dozvěděli jsme se, kolik cukru je v Coca-cole a mnohé jiné důležité věci.

Žáci 6. ročníku
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Trestná činnost mládeže - preventivní program policistky ČR 

Střípky z rozhovoru žáků 8. třídy
Já: „Jdeme na besedu o policii, tu bude zase nuda.“
On: „No, jo.“
Já: „Dohled probačního úředníka, jo?“
On: „Ano, to mi hrozí, když do 15 let něco udělám.“ 
Já: „Takže zpřísněný dohled, malé domácí vězení až na 2 roky.“ 
On: „Anebo obecně prospěšné práce, až budu starší?“
Já: „Nesmíš posprejovat zdi anebo zničit policajtům auto. Ale jak to udělala ta holka, o které paní po-
licistka mluvila, to nevím.“
Ona: „Ticho už, třeba nám to řekne.“
Já: „Tak, to bylo dobré.“
On: „Co?“
Já: „Ten příklad s chlapem, který měl zákaz vstupu do Kroměříže, a pak ho tam srazilo auto. 
A co fotbal? Počkej, už o tom začíná mluvit.“
On: „No, abych musel před každým zápasem čekat na policejní služebně…“
Já: „Čaj by ti tam určitě neuvařili.“
On: „No, to jsem zvědavý, jaké perličky se ještě dozvíme. Někdy se můžou ti policajti docela bavit…“

8. B na besedě s místopředsedou Evropského parlamentu Pavlem Teličkou

Česká republika je nedílnou součástí Evropské unie. Především v souvislosti s dotacemi, GDPR, 
přijímáním uprchlíků a dalšími záležitostmi by nás dění v ní mělo zajímat. 11. 5. 2018 se naskytla skvě-
lá příležitost najít na mnohé otázky odpovědi, protože do Holešova zavítal místopředseda Evropského 
parlamentu Pavel Telička. Besedy v holešovském zámku se zúčastnila třída 8. B a žáci mohli slyšet od-
povědi na zmiňované otázky, ale třeba i povídání o případném přijetí eura a další zajímavé informace. 
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ČESKÝ JAZYK

„ S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

J. A. Komenský

V rámci nového projektu pro tento školní rok jsme zahájili činnost Čtenářského klubu, kdy žáci  
v průběhu pravidelných schůzek rozvíjí zájem o četbu. Stále častěji si děti půjčují knihy domů. Žáci  
8. a 9. ročníku využívají k četbě také volnou hodinu před odpoledním vyučováním, řada z nich tráví 
čas v klubovně školy, kde byla loni vybudována nová knihovna.

I v letošním školním roce se žáci aktivně zapojovali do různých soutěží. 7. února proběhlo  
na 2. stupni školní kolo recitační soutěže. Zastoupeny byly především nižší ročníky, ale našli se  
i odvážlivci z 8. ročníku, kteří přišli předvést své recitátorské umění. Jako každý rok se soutěž konala  
v příjemné atmosféře, takže všichni soutěžící se předvedli v tom nejlepším světle. A jak soutěž dopadla?

Mezi mladšími žáky (6. a 7. ročník) byla udělena dvě třetí místa, a to: Jakubu Tělupilovi (6. A)  
a Jakubu Hanákovi (6. B), 2. místo obsadila Pavlína Utěkalová (6. A) a na 1. místě se umístil Josef 
Smažil (6. A). Mezi staršími žáky bylo uděleno 2. místo Radoslavu Šťastnému a 1. místo získala Mo-
nika Ponížilová (oba 8. C). Nejlepší recitátoři - Radoslav Šťastný, Josef Smažil a Monika Ponížilová 
se zúčastnili i soutěže Svátek poezie v TYMY. Monika Ponížilová se také zúčastnila Okresního kola 
recitační soutěže v Kroměříži, kde naši školu reprezentovala přednesem usměvavé prózy Michala 
Viewegha: Jak se tatínek zbláznil (z knihy Pohádky pro unavené rodiče).

Vyučovat český jazyk anglicky jsme si vyzkoušeli v 7. A a v 7. D v hodinách literatury. V rámci 
projektu na podporu metody CLIL tak mohli žáci vyhledávat informace o spisovatelích jako je Leo-
nardo da Vinci a William Shakespeare, chronologicky seřazovali děj přečteného textu, luštili křížovky 
a kvízy. A to všechno v angličtině! Mohli také například zhlédnout animované drama Romeo a Julie  
v originále a následně diskutovat o tématu, jež je živé již po 400 let. Pro žáky byla angličtina v literatuře 
vítaným zpestřením hodin.

V květnu proběhla příjemná beseda o holešovských pověstech. Zábavnými hodinami o místních 
známých i méně známých pověstech žáky provázela paní Hana Zaoralová z dětského oddělení Městské 
knihovny Holešov. Naši žáci se dozvěděli zajímavosti o tajné chodbě propojující zámek s kovárnou, 
o židovském hřbitově i synagoze. Paní Zaoralové tímto děkujeme, protože dokázala svým poutavým 
vyprávěním naše žáky zaujmout, když propojovala historii se současností.

V průběhu celého školního roku žáci v rámci činnosti novinářského kroužku informují o dění  
na naší škole na facebookových stránkách Jednička, pořádají ankety, píší recenze knih a filmů a připra-
vují hlášení o významných dnech České republiky ve školním rozhlase.

Na konec školního roku jsme připravili soutěž ve čtenářské gramotnosti pro 6., 7. a 8. ročník.  
Po přečtení několika textů museli žáci doplňovat rčení, vysvětlovat pojmy, seřazovat informace, ozna-
čit literární žánr, vybrat nejvhodnější odpověď nebo co nejpřesněji vystihnout záměr autora. Žáci  
9. ročníku pravidelně poměřují své znalosti v Olympiádě z českého jazyka. Ti nejlepší pak reprezen-
tují školu v okresním kole. Letos to byla žákyně z 9. C – Nikola Guľová.

A jak viděli naši deváťáci školní rok 2017/2018? Nad čím na začátku roku přemýšleli? Báli se výbě-
ru střední školy a přijímacích zkoušek? Přečtěte si jejich úvahy.

Co očekávám od tohoto školního roku?

Přemýšlím o tom, jaký bude poslední rok základní školy pro mě, ale i pro všechny mé spolužáky. 
Důležitý? Ano, jistě, protože se budeme rozhodovat, kam po ukončení povinné školní docházky na 1. ZŠ 
Holešov půjdeme. Ti nejlepší zamíří na gymnázium a ostatní na střední školy nebo do učebních oborů.

Je pravda, že známky z osmé a deváté třídy jsou rozhodující, abych se dostal na střední školu. Měl 
bych se více soustředit na vybrané učivo, které bude u přijímacích zkoušek. Proto musím zlepšit pří-
pravu do vyučování, soustředit se na tematické práce ve škole, na jednotlivé předměty, do kterých bych 
se měl víc učit, jako je čeština nebo matematika. 
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Faktem je, že bych chtěl z těchto předmětů mít na vysvědčení dvojku a také bych si konečně měl 
zlepšit známky, abych měl na vysvědčení v pololetí jen jednu trojku. Zbytek jedničky a dvojky, ale stej-
ně se to nestane. A proč? Protože mě některé předměty jako je přírodopis, dějepis a hlavně angličtina 
vůbec nebaví. Ale cizí jazyky nejsou všechny tak hrozné, třeba ruština, to jde.

Já očekávám, že bude devítka lehčí než ostatní ročníky, že to bude takové opakování. Mamka mi 
to často říká. Ona měla jen osmiletou povinnou školní docházku, a to měla super. My máme o rok víc, 
tak to musím vydržet. Má to i své výhody… Zase jsem o rok déle se svými spolužáky. A budou taneční,  
ale až na jaře. To už budu dělat přijímací zkoušky na policejní školu v Holešově. Hlásí se tam hodně 
kluků a holek. Tak to bude velmi těžký úkol. Budu bojovat, abych se tam dostal. 

Pokud by to nevyšlo, tak půjdu na Polytechnickou školu ve Zlíně, tříletý učební obor silnoproud. 
Byl jsem se tam podívat už letos na jaře, když tam byl den otevřených dveří. Po vyučení bych si mohl 
udělat ještě dvouletou nástavbu a měl bych maturitu. Výhodou je atletický stadion kousek od školy, tak 
bych mohl pokračovat v běhání. Jsem zvědavý, jak se mi bude dařit a kam se dostanu.

Vít Pustka, 9. A

Co očekávám od tohoto školního roku?

Na tuto otázku stále neznám přesnou odpověď, i když nad tím přemýšlím už docela dlouhou dobu. 
Myslím si, že možná tu správnou odpověď ani nikdy úplně nenajdu, protože všechno nakonec přijde 
samo. Plánování mé budoucnosti mi nikdy příliš nešlo a všechny věci i události se skoro vždy odehrály 
jinak, než jsem předpovídala. Přesto vím, že mě tento rok potká několik důležitých rozhodnutí a zkou-
šek, a tak doufám, že to všechno zvládnu bez větších problémů.

Září uteklo až neuvěřitelně rychle a léto definitivně skončilo. Je tu podzim, který jsem nikdy ne-
měla moc v oblibě kvůli dešti a většímu chladu. Podzimní měsíce jsem také vždy vnímala jako takovou 
„rozjezdovou“ dobu, kdy se musím vrátit zpět do reality školy, testů, nestíhání, kroužků a bohužel 
občas i do stresu a počítání, kolik dnů chybí do víkendu. Tento podzim mi ale bude 15 let, takže  
za sebe budu mít už větší zodpovědnost, ale stejně neočekávám podstatnou změnu. Zato už se těším, 
až začnu znovu chodit na jógu.

Čas ale letí neúprosně rychle, a pokud to půjde stále stejně rychle jako doteď, bude tu zanedlouho 
prosinec a s ním první sníh a samozřejmě i Vánoce. Před Vánocemi mě čeká několik vystoupení a koncertů 
v sólovém zpěvu a také s houslovým a folklórním souborem, a tak se budu snažit, abych všechno stíhala  
a aby se nám to povedlo. Také doufám, že udělám pokrok ve hře na elektrickou kytaru, na kterou hraji 
teprve prvním rokem, a že už si zvládnu i zahrát nějaké písničky od mých oblíbených hudebních skupin.

Vánoce ale budou rychle pryč a za dveřmi bude pololetí, což znamená i intenzivnější přípravu na při-
jímací zkoušky, které pro mě budou nejtěžší, ale i nejdůležitější událostí v tomto školním roce. Učení bude 
náročnější a hodně zabrat mi dá i tréma. Přesto ale doufám, že se najde nějaký čas a vyjedeme si i na lyže. 

S výběrem střední školy si zatím nevím moc rady a určitě nejsem ještě definitivně rozhodnutá,  
ale jednou z možností bude gymnázium. Ať už se nakonec vydám jakýmkoli směrem, doufám, že budu 
mít dostatek vědomostí i štěstí a že se dostanu na školu, na kterou si budu přát jít.

Po přijímacích zkouškách bude snad atmosféra o něco uvolněnější, protože to nejhorší už bude  
za mnou. I tak mě ale budou čekat ještě závěrečné koncerty se ZUŠ, které si ale jako vždy užiji, a absol-
ventský koncert se zpěvem, který je mojí největší náplní v životě. I když se ale budou blížit prázdniny, 
budu se snažit, abych měla na konci roku na vysvědčení co nejlepší známky.

A potom konečně přijdou prázdniny, na které se těším ze všeho nejvíce. Bude zase léto, a to je 
čas dovolené, slunce a vody. Taky si myslím, že bych si mohla najít i nějakou brigádu a možná pojedu  
i na tábor jako vedoucí. Ať už nakonec všechno dopadne jakkoli, vím, že si z léta, stejně jako z celého 
letošního školního roku odnesu spoustu úžasných zážitků, na které budu ráda vzpomínat. Přesto se ale 
budu dívat stále dopředu za svými cíli, protože o životě se nesmí snít, život se musí žít.

Veronika Rožnovská, 9. A
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VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

Angličtinu se naši žáci učí od prvního stupně, na naší škole už od první třídy. Na druhém stupni 
s angličtinou samozřejmě pokračují. Každá třída je na výuku angličtiny dělena do skupinek. Ve  sku-
pinách je 12 -14 žáků, což umožňuje nejen intenzivní práci, ale i individuální přístup učitele k žákům. 
Děti, které se o angličtinu zajímají více a chtějí se jí intenzivněji věnovat, mají možnost si vybrat ang-
lickou konverzaci jako volitelný předmět pro 8. a 9. ročník. V tomto předmětu žáci rozvíjejí své komu-
nikativní schopnosti, nacvičují si rozhovory a zpracovávají konverzační témata. 

Vyučující taktéž připravují pro žáky anglickou olympiádu, kde si děti mohou porovnat své vě-
domosti a jazykové znalosti s ostatními žáky. A jak vlastně dopadlo školní kolo anglické olympiády?  
V první kategorii určené žákům 6. ročníku se na první místo probojovala Zuzana Popelková, následo-
vána Terezou Zicháčkovou (obě 6. C). Bronz získal Martin Blaho (6. A). 

Mezi sedmáky nejlépe zabodoval Matěj Pumprla (7. C), druhou příčku obsadila jeho spolužačka 
Nela Pumprlová a na třetí místo dosáhl David Kryštof (7. B).  Z řad osmáků byl nejlepší Marek Letev, 
druhé místo si zasloužila Lucie Štěpánková a na třetím místě skončil Radim Kutra (všichni 8. C). 

V nejvyšší kategorii zvítězila Nikol Gul’ová (9. C), stříbro si vybojoval 
Jan Rušikvas (8. B) a na třetí příčce se umístila Viktorie Wojnarová (9. A).  
Nikol Gul’ová reprezentovala naši školu i v okresním kole anglické olympiády  
v Kroměříži, kde získala krásné 3. místo.

Ale nejen angličtinou žije naše škola. Od sedmé třídy se totiž žáci začínají 
učit druhý cizí jazyk. Mají možnost si vybrat německý nebo ruský jazyk. 
Zájem o tyto jazyky je většinou vyrovnaný. Děti se na nový jazyk těší a mají 
radost, když se po zdolání prvních nejistých krůčků umí představit, zareci-
tovat básničku, vypracovat projekt či povyprávět o své rodině a kamarádech.  

Každým rokem pořádáme společnou hodiny němčiny a ruštiny  
pro žáky 7. ročníku. Němčináři se seznámí s úskalím azbuky a ruštináři si 

mimo jiné procvičí jazyk na německých jazykolamech. Pokud dětem zápal a píle vydrží i v následujících 
letech, odchází z naší školy s kvalitními základními znalosti, které pak mohou prohlubovat na většině 
středních škol. Aby děti druhý cizí jazyk bavil, připravují vyučující němčiny a ruštiny zajímavé soutěže.  

V německé soutěži se mezi sedmáky nejlépe umístili Matěj Pumprla a Tereza Úlehlová, následovala 
je Markéta Nedbalová (všichni ze 7. C). V kategorii osmáků byl nejlepší Thomas Macura (8. C), na druhé 
místo dosáhla jeho spolužačka Veronika Galatíková a na třetí pozici se probojoval Jan Sehnal (8. B).

Mezi deváťáky zvítězila Anna Zatloukalová, druhé místo si zasloužila Markéta Barotová a třetí 
pozici si vybojovala Monika Zajíčková (všechny z 9. C). 

V ruském jazyce proběhla soutěž pro žáky 9. ročníku. Ti nejšikovnější se opravdu snažili, a proto si 
zaslouží ocenění. Na 1. místě se s poměrně velkým bodovým náskokem umístila Veronika Rožnovská,  
2. místo obsadila Klára Vedrová a 3. skončila Magdaléna Rožnovská (všechny z 9. A).

Spelling bee competition s překvapením
Soutěže v anglickém jazyce jsou na naší škole už tradicí. Ten-

tokrát si žáci 4. a 5. tříd mohli porovnat své dovednosti v hlásko-
vání a znalosti slovíček. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 29 žáků. Všichni se s úkoly po-
prali velmi dobře a výsledky byly nerozhodné. A co bylo to slí-
bené překvapení? Výhercům pogratulovala a předala cenu stu-
dentka Anna, která naši školu poprvé navštívila už před pár týdny  
v rámci projektu Edison. V těchto dnech, krátce před odjezdem domů na Ukrajinu, se však do Holešo-
va znovu vrátila a opět se zapojila do výuky. 

Všem žákům, kteří se zúčastnili soutěže, děkujeme za hezké výkony a těm nejúspěšnějším gratulujeme! 
4. ročník: 1. Ondřej Hrabal  (4. B)  2. Vojtěch Balner  (4. B) 3. Tomáš Podlas   (4. C)
5. ročník: 1. Karolína Gogelová (5. A) 2. Veronika Vlasáková (5. A) 3. Klára Novotníčková  (5. A)
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Projekt EDISON na naší škole očima žáků

V týdnu od 5. do 9. 2. 2018 pobývali na naší škole za-
hraniční studenti pocházející z různých zemí - z Ukrajiny, 
Taiwanu, Číny, Indonésie a Indie. V době vyučování na-
vštěvovali tito studenti jednotlivé třídy a na základě svých 
předem připravených prezentací seznamovali naše žáky  
se způsobem života v jejich zemích, školským systémem, 
tradicemi, náboženstvím, typickým jídlem, přírodními 
krásami a historickými památkami. 

Naši žáci se na setkání se studenty velmi těšili, i když 
v některých byla malá dušička, zda budou dobře rozumět. 
Dorozumívacím jazykem byla totiž angličtina! Ukázalo se 
ovšem, že obavy nebyly namístě.  

Že projekt EDISON předčil naše očekávání, svědčí velmi kladná hodnocení většiny žáků:

Na návštěvníky z projektu EDISON jsme všichni napjatě čekali. Edison byl skvělou zkušeností  
pro nás pro všechny. Velice moc jsem se těšila, až přijdou k nám do třídy. Zároveň jsem se strašně bála, 
že jim nebudu rozumět. Musím ale říci, že hodiny s nimi byly skvělé! Měli krásné prezentace i výklad 
a dostali jsme dokonce ochutnat i indický pokrm. Líbilo se mi, že tento projekt byl prostě něco jiného, 
než známe.  Poznali jsme totiž nové lidi, kteří nejsou jenom z Evropy. Také jsme se seznámili s novou 
kulturou, jídlem a zvyky. 

Anna Zatloukalová, 9. C

Bylo to super! Nejlepší přednášku měl Ari, protože mu bylo nejvíc rozumět a byl v pohodě. Hodně 
se s námi bavil, měl skvělý smysl pro humor a dal nám tipy na dovolenou v Indonésii.                                

Petr Omasta, 9. C

Projekt EDISON se mi opravdu moc líbil. Jednak jsme měli možnost dozvědět se něco nového  
o cizích zemích, jednak jsme si procvičili angličtinu. Já jsem u sebe měla ubytovanou studentku Annu 
z Ukrajiny. Anna byla opravdu úžasná. Každé odpoledne a večer jsme strávily společně. Po návratu  
ze školy jsme si udělaly horký čaj, svačinu a taky nějaké dobroty, sedly jsme si do mého pokoje a poví-
daly jsme si nebo jsme si pouštěly písničky. Celý týden jsem si opravdu naplno užila jak s Annou doma, 
tak s ostatními zahraničními studenty ve škole. 

Monika Zajíčková, 9. C
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DĚJEPIS

V rámci výuky dějepisu na naší škole poskytujeme žákům možnost rozšířit a upevnit si své po-
znatky na vzdělávacích exkurzích či poměřit si své znalosti v každoroční dějepisné olympiádě.

Cyklus exkurzí zahájili žáci 6. ročníku. V pondělí 9. října 2017 se vydali směrem na jih. Nejdří-
ve se zastavili v moderní expozici Archeoparku Pavlov, kde si mohli porovnat své školní poznatky  
o pravěku na Moravě se skutečnými nálezy. Poté zamířili směrem na Mikulov, aby si prohlédli hrobku 
Dietrichsteinů a seznámili se s historií města.

O několik dní později se na dějepisnou výpravu vydali naši sedmáci. O tom, co viděli, napsaly 
krátkou zprávu Kristýna Chytilová a Adriana Hrušková ze 7. B:

Po stopách starých Moravanů

Ve středu 18. října jsme vyrazili autobusem do Starého 
Města, kde jsme navštívili Památník Velké Moravy. Dozvě-
děli jsme se informace o příchodu Konstantina a Metoděje  
i o historii Velké Moravy. Podívali jsme se na video a zkou-
šeli napsat své jméno hlaholicí. 

Následně jsme jeli do Archeoskanzenu Modrá. Nejpr-
ve jsme se podívali do podvodního tunelu a dozvěděli se 
něco o rybách. Mohli jsme si je i vyfotit. Poté jsme se prošli 
okolo rybníka a zamířili do slovanské vesnice na Modré. 
Tady nás provázel pán v dobovém obleku a pověděl nám 
všechno o tom, jak se dříve žilo. Exkurze se nám moc líbila. 

V květnu přišel na řadu 9. ročník. Ve výuce se věnujeme především moderním dějinám, a proto  
na toto období byly zaměřeny i naše exkurze.

16. a 17. května si žáci prohlédli holešovskou synagogu 
a vyposlechli si velmi zajímavou přednášku pana Brázdila. 
Měli tak možnost dovědět se mnohé nejen o samotné his-
torii této významné památky, ale i o osudu židovské obce 
během 2. světové války. 

Na tuto prohlídku tematicky navazovala naše již tradič-
ní akce, a to prohlídka Památníku holokaustu v Osvěti-
mi. Exkurze se uskutečnila 31. května 2018 a účastnilo se jí  
46 žáků. Prohlídka muzea zabrala přibližně 4 hodiny,  
jež byly zaplněné velkým množství informací o poměrech  
v koncentračním táboře a o tragickém osudu vězňů. 

Naši cestu jsme zakončili prohlídkou současné Osvětimi a načerpali jsme další poznatky o historii 
i současnosti Polska od našeho pana průvodce PhDr. Kočího.

Dějepisná olympiáda

V letošním roce vzpomínáme 100. výročí založení samostatného československého státu,  
a proto zaměření každoroční dějepisné olympiády nemohlo být jiné. Téma „To byla první republika 
aneb Československo v letech 1918 - 1938“ se stalo výzvou pro třináct žáků naší školy. 

Ve školním kole, které proběhlo již 23. listopadu 2017, nejvíce bodů získala Eva Ševčíková (9. B),  
na druhém místě se umístila Nikol Gul’ová (9. C) a obě děvčata postoupila do okresního kola v Kro-
měříži dne 15. ledna 2018. Okresního  klání se zúčastnilo 38 žáků, Eva Ševčíková obsadila pěkné  
14. místo.
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ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS

Zeměpisná olympiáda

Dne 27. února 2018 sedm žáků reprezentovalo naši školu v okresním kole zeměpisné olympiády, 
která se konala v Bystřici pod Hostýnem.Umístění našich žáků bylo následující:
- v kategorii A – Lukáš Chaloupek (6. C) skončil na 5. místě a Radek Chytil (6. B) na 7. místě z 27 účastníků
- v kategorii B – Julie Krušoftová (7. C) skončila na 14. místě a Matěj Půček (7. C) na 16. místě z 30 účastníků
- v kategorii C – Veronika Rožnovská (9. A) skončila na 4. místě, Veronika Galatíková (8. C) na 17. místě 
a Vladimír Dočekal (8. C) na 28. místě z 33 účastníků.

Eurorebus
Matěj Půček (7.C) postoupil do krajského kola soutěže Eurorebus.

Exkurze
6. ročník - Pavlov, Mikulov

8. ročník – Praha

9. ročník – Jako každý rok si 9. třídy v rámci zeměpisu samy naplánovaly exkurze, které se uskuteční  
v červnu. 9. A jede letos do Lednice, 9. B navštíví Rožnov p. Radhoštěm a 9. C jede do Brna.

Biologická olympiáda

Každým rokem se naši žáci úspěšně účastní okresního kola biologické olympiády. V kategorii 
mladších žáků zvítězil Ondřej Ambróš (7. C).

Floristická soutěž

Okresní kolo floristické 
soutěže vyhrála Magdaléna 
Rožnovská (9. A), čímž si 
zajistila postup do dalšího 
kola v Prostějově. Krásná 
umístění zaznamenala i děv- 
čata Veronika Rožnovská  
(9. A) 3. místo a Lucie Folk-
nerová (6. C) 4. místo.
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HUDEBNÍ VÝCHOVA

Hudební výchova je učení, ale především 
zábava. Každoročně žáci s oblibou vytvářejí na 
melodie svých oblíbených písní vlastní texty, na 
které následně natáčí své videoklipy. 

Ve školním nahrávacím studiu se pokouší po 
vzoru svých popových hvězd nazpívat tyto písně 
a taky trochu nahlídnout pod pokličku tvůrčí 
činnosti, jež tato práce obnáší.

No, posuďte sami…

6. C
Ten zvláštní pocit ve škole mám, 
když přijdou prázdniny, tak si hned užívám.
Škola už končí – vízo už mám,
na kebab spěchám, k tomu burger si hned dám.
Já chci tančit celý den a celou noc, když budu chtít,
nikdo mě v tom nezastaví – já chci žít, úúúú.
Já chci přestat, ale bez tance nemá smysl vůbec být,
tančit v lídlu, bille, tescu – co chceš víc… 

7. B
V pondělí zas vstávám, v úterý se jenom flákám,
ve středu mám já zaracha,
ve čtvrtek chci víkend mít, chci víkend mít.
V pátek je pohoda, 
protože nás konečně čeká svoboda.

Přemýšlím, co budu dělat v sobotu,
V neděli budu spát a všechny štvát… 

9. B
Nám něco končí – co přijde?
Teď společná cesta se nám ztrácí.
Nám něco končí – co přijde?
Copak není teď jiná volba pro nás?
Na srdci toho moc mám…

7. C
Cítit se budem v právu i s tahákem v rukávu,
až nám deset pětek do žákajdy dají.
Pro učitelskou slávu do testů nám narvou,
na co nemaj právo - jen to nejtěžší…

 
9. A
Když nemůžeš – nedělej nic, 
pracák čeká – co chceš víc,
škola pro nás – neexistuje, 
škola pro nás – neexistuje.
Když nemůžeš – nedělej nic, 
copt už čeká – jinak nic.
To nedáš, na to nemáš, to nedáš… 

9. C
Čeká nás taneční a rozlučka,
snad si to užijema bude sranda.
Naše společné chvíle už končí,
naše poslední ahoj a už se loučím.
Zůstaňte se mnou – vzpomínám na vás… 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Září, červen - výstavy na zámku Holešov

Listopad - výtvarka v duchu pravěké keramiky

Leden - společně na ostrově

Květen - workshop open air

Celý rok - práce,  
pohoda,veselo

Prosinec - adventní svícny z pálené hlíny

Říjen - exkurze deváťáků  
do SPŠ sklářské ve Valmezu
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TĚLESNÁ VÝCHOVA

„Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení.“

V rámci tělesné výchovy jsme se i letos zúčastnili 
několika závodů. A jak by také ne. Máme u nás kromě 
běžných tříd také třídu zaměřenou na sport, takže před-
poklad a touhu závodit máme velikou.

V letošním roce jsme se zúčastnili již tradičně 
přespolního běhu v Bystřici pod Hostýnem, turna-
je ve florbalu, okresního kola ve šplhu vKroměříži,  
volejbalového turnaje, který pořádá naše škola a Pohá-
ru rozhlasu - atletické soutěže v Kroměříži.

Od loňského roku se zúčastňujeme turnaje v házené, který  
pořádá bystřický házenkářský klub, ve snaze navrátit házenou  
do škol, a tak i do povědomí žáků a jejich rodičů.

V zimním období proběhl lyžařský a snow-
boardový kurz pro sedmé ročníky, letos nám 
sněhové podmínky přály.

Závěr školního roku bude ve znamení cyklistického kurzu pro 6. a 7. ročník a kurzu na in-line 
bruslích pro 8. ročník. 

Děkujeme všem žákům, kteří nás reprezentovali a zvláště pak těm,  
kteří v letošním školním roce ukončí povinnou docházku.
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PRACOVNÍ VÝCHOVA

V letošním školním roce náš předmět změnil název. Z pracovního vyučování jsme se přes pracovní 
činnosti dostali až na pracovní výchovu. A je to tak správně, k práci se musí děti vést a vychovávat, pro-
tože všichni přece víme (dokonce i Bob a Bobek, králíci z klobouku, nás to naučili), že „práce šlechtí“.

Tak jako v předchozích letech je výuka rozdělena do čtyř ročníků, podle stáří žáků a potřeb jejich 
dalšího vzdělávání. V 6. ročníku jsou to pěstitelské práce a dílny, v 7. ročníku příprava pokrmů a in-
formatika, která v 8. ročníku ještě pokračuje,  
ale přidává se k ní svět práce. V 9. ročníku zase 
pokračuje svět práce a kromě něj také domác-
nost a člověk za mimořádných okolností.  
Každé části pracovní výchovy se v daném roční-
ku věnujeme jedno pololetí tak, aby žáci v průbě-
hu čtyř let na 2. stupni ZŠ prošli celým cyklem.

Kromě výuky v učebnách a odborných 
pracovnách probíhá v rámci tohoto školního  
předmětu skutečně i výchova k práci a ke vzta- 
hu k ní, k získávání žádoucích pracovních ná- 
vyků a skvělého pocitu z dobře vykonané a dobře  
oceněné práce. 

Žáci dobrovolně pomáhají při sběru kaštanů, šípků, plastových vršků, starého papíru aj.  
Kromě toho se někteří s vervou zapojili do úklidu okolí školy a úpravy školního hřiště. 

U všech těchto činností se procvičuje a prohlubuje manuální zručnost a upevňuje vztah k život-
nímu prostředí a ochraně přírody.
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školní družinu 140 dětí z 1. až 5. ročníku. Ty byly roz-

děleny do 5 oddělení. Každé oddělení mělo vlastní celoroční činnost ve svých prostorách. Alespoň 
jednou měsíčně byla pořádána celodružinová akce v rámci školního vzdělávacího programu (ŠVP). 
Letošními celodružinovými akcemi byly: opékání špekáčků, odpoledne hádanek, drakiáda, výlet do 
Galaxie, čertovská diskotéka, návštěva kostela s betlémem a Černou kaplí, karneval, družinový malíř, 
Noc s Andersenem, čtenářská soutěž, talentmánie, divadelní představení, závod v přírodě, výlet do 
Dětského světa. Každé oddělení také pravidelně chodilo jednou měsíčně na besedy do knihovny a 
pořádalo pro děti hrátky v tělocvičně či na hřišti.
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Mimoto každé oddělení individuálně vyvíjí svoji činnost během roku a nabízí dětem množství 
aktivit: přespávání ve škole, exkurze, vyrábění adventních věnců na Vánoce a tašek na Den matek, 
návštěvy s vystoupením a hrami v Centru pro seniory v Holešově, dopisování s jinými školami v Pra-
ze, Ústí nad Labem, či Lipově, bruslení na ledě i na cyklostezce, návštěvu bowlingu, návštěvy výstav, 
vycházky, výlety a samozřejmě spoustu her, vyrábění a jiných zájmových činností.

V rámci školní družiny mohly děti navštěvovat zájmové útvary, jako jsou Zumba, Keramika,  
Všehochuť, Programování, Šachy, Pečení, Šikulové a Sportovní hry. Mimo celotýdenní činnost pořá-
dala kroužek Výletníček a dva příměstské tábory.
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ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA
Na vše vzorně dohlíželi a všem byli oporou Jan Maceška (8. C) a Nikol Guľová (9. C). Novinky  

z městského parlamentu přinášeli Filip Bělíček (7. B) a Dominik Konečný (7. C). Garantem sportov-
ních akcí byl Jiří Štopl (8. C) a Antonín Sedláček (8. B).

Sportovní akce – soutěže, SOUHRA, ZÁBAVA, podpora, kamarádství, legrace, výhra, porážka, 
ocenění 

 

 

 

 

 

 

 

  Ringo: 1. místo Vidličky 6. B
 2. místo 6. A
 3. místo Lžičky 6. B 

Florbal 6. ročník: 
1. místo 6. C, 2. místo 6. A, 
3.místo 6. B

Florbal 7. ročník: 
1. místo 7. B,  2. místo 7. D, 
3. místo 7. A, 4. místo 7. C

Fotbal 6. ročník: 1. místo 6. B, 2. místo 6. C

Fotbal 7. ročník: 
1. místo 7. B, 2. místo 7. C, 
3. místo 7. D, 4. místo 7. A

Fotbal 8. a 9. ročník: 
1. místo 8. C, 2. místo 8. B, 3. místo 9. C
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Charitativní sbírky - Život dětem, Sbírka pro Michalku, Plyšák pro radost, ČESKÝ DEN  
PROTI RAKOVINĚ, Zatoulané štestí

Srdce na dlani – 14. ročník této ankety
Takto hlasovali žáci 1. stupně
1. místo Jana Dohnalová
2. místo Monika Vyhlídalová
3. místo Daniel Poisel

Výsledky hlasování žáků 2. stupně
1. místo Pavel Březina
2. místo Jakub Hřib
3. místo Ivo Halabala

Foto soutěž – moc nás baví, rekordní úCast, opravdu těžké vybrat tu nejpovede- 
nější - malá ochutnávka:

Letos proběhl Halloweenský den, Mikulášská nadílka, vánoční výzdoba tříd, vánoční den, hudeb-
ní odpoledne Edison, Valentýnská pošta, jarní výzdoba tříd a spousta dalších akcí. 
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