Základní škola a Mateřská
škola PUSTIMĚŘ

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Vážení rodiče, pedagogové, žáci, babičky i
dědečkové – všichni přátelé Školního zpravodaje. V této nelehké době
pomáhají lidem ta nejzákladnější pravidla mezilidské slušnosti. Proto na úvod nejnovějšího
čísla dovolte jeden citát: „Milujte lidi kolem sebe a uvidíte zázraky. Budete mít rádi i
sami sebe.“
Okresní kolo ve florbalu
Děvčata z 8. a 9. třídy se po vítězství v okrskovém kole zúčastnila okresního kola, které
se konalo v Rousínově. Celkem se do okresu probojovalo 5 týmů- ZŠ Purkyňova, Slavkov,
Rousínov a Otnice. Holky 3x zvítězily a jednou těsně prohrály. Zaslouženě si vybojovaly
postup do krajského finále a po ZŠ Slavkov obsadily 2. místo.
Reprezentovaly nás: Marie Oujezdská, Zuzana Fialová, Kateřina Hořická, Adéla Gregorová,
Lucie Jelínková, Pavla Šebestová, Karina Němcová, Vendula Lasotová, Darina Kubíčková,
Vendula Štraitová.
Všem gratuluji a přeji hodně úspěchů v kraji.
Simona Štulová
Můj rok 2019
Můj rok 2019 byl plný zážitků, překvapení a očekávání. Pro mě byl moc hezkým
rokem, až na hádky s kamarádkami nebo se sestrou.
V zimě, jako každý rok, jsme jezdili na hory, kde máme chatu. Na horách jsem stála
poprvé na snowboardu a na běžkách. Ze začátku mi ani jedno nešlo. Ale postupně to bylo
lepší a lepší. V zimě mě akorát zklamalo, že jsme nejeli do rakouských Alp.
Na jaře měla maminka narozeniny, tak jsme slavili o trochu víc, protože měla kulaté
narozeniny. V létě jsme dostali vysvědčení a já jsem byla ráda, že jsem nedostala žádnou
špatnou známku. Potom začaly prázdniny. Byla jsem na táborech, na festivalu a na dovolené u
moře s rodiči a se sestrou.
Na podzim už jsme byli čtvrťáci. Přibylo učení a další těžší věci.
V zimě máme já, sestra a táta narozeniny a jsou Vánoce. Od Ježíška jsme dostali všichni
spoustu dárků a užívali jsme si. Já jsem na druhý den onemocněla. Měla jsem horečky, ale
další den mi už bylo dobře a mohla jsem jet na chatu.
Ema Smejkalová, 4.B
Chodil jsem s kamarády ven, do lesa, kde máme bunkr. Také jsem chodil do školy. Tam
jsme se učili vyjmenovaná slova, slovní druhy.
Potom přišly prázdniny. Jezdili jsme na výlety. Pak jsme letěli do Egypta, do resortu
Okásia Swith Resort. V Egyptě jsme byli 7 dní. Po návratu jsme byli doma. Potom začala
škola a už jsme vstávali v 6,30 h. A to už jsme byli čtvrťáci.
Začali jsme se učit vzory podstatných jmen. Uteklo to jako voda a byla zima. 5.12. přišli
čerti a po 16 dnech byl zimní slunovrat. Po dalších 3 dnech přišly Vánoce.
Jindřich Šafář, 4.B

Recitační soutěž
Ve středu 18. prosince 2019 se uskutečnila tradiční recitační soutěž žáků 2. stupně.
Všichni zúčastnění žáci se na svoje vystoupení zodpovědně připravili, proto vybrat ty
nejlepší, kteří v březnu tohoto roku pojedou reprezentovat naši školu do okresního kola,
nebylo snadné.
Na prvních třech místech se v kategorii 6. – 7. tříd umístili:1. Vojtěch Sekanina, 2.
Lucie Mrázová, 3. Jakub Kosnovský.
Ve starší kategorii je pořadí následující: 1. Sára Tichá, 2. Karolína Šťastná, 3. Veronika
Turcovská.
Mgr. Kateřina Hrozková
Zábavná vyučování
Jako každý rok, tak i letos od listopadu do ledna proběhla zábavná vyučování
pro předškolní děti MŠ. Součástí prvního zábavného vyučování byla i přednáška pro rodiče
týkající se školní zralosti.
Náplní pro děti byl rozvoj matematických představ, slovní zásoby, rozvoj jemné
motoriky, rytmizace. Děti si zazpívaly, zatančily i zasportovaly.
Doufáme, že to byl pro děti i rodiče příjemný zážitek a těšíme se na další setkání.
Mgr. Alena Veselá
Olympiáda v českém jazyce
V letošním školním kole Olympiády v českém jazyce se utkalo 11 řešitelů. Byli to:
Milena Burešová, Zuzana Fialová, Lukáš Olejník, Klára Kohoutková, Karolína Šťastná, Lucie
Jelínková, Tadeáš Jelínek, Jan Netopil, Sára Tichá, Pavla Šebestová a Veronika Turcovská.
Jako nejúspěšnější nás v lednovém okresním kole budou reprezentovat Tadeáš a Milena.
Mgr. Kateřina Hrozková
Hranice mezi odvahou a šílenstvím
V Moskvě žily dvě kamarádky Sabina a Lily. Jsou to kamarádky na život a na smrt, ale
každá je jiná.
Lily byla ta odvážnější, ničeho se nebála. Za to Sabina se všeho bála, protože když byla
menší, spadla z koně. Sabina se vždycky snažila vyhovět Lily. Když tu ji najednou napadl šílený
napad. Rozbily počítač, lyžovaly na černé sjezdovce, "bandžidžampink", a jak byly starší,
dělaly víc a víc šílenější věci. Až jednoho dne to vyvrcholilo tím, když Lily chtěla skočit s
padákem
z letadla. Sabina se strašně bála, ale vyhověla jí. Říkala si, že do té doby ji strach přejde, ale
nepřešel. Lily jí říkala a ukazovala videa ze skoku padákem. Řekla jí, že budou skákat ještě s
nějakými lidmi. Týden před skokem si měli jít vyzkoušet oblečení, popruhy a tak dále. Když
Sabina zaslechla, že tam je náhradní padák, dostala nápad, jak Lily zastavit se všemi těmi
šílenými nápady. Dva dny před skokem Sabina odřízla Lily padák jako ponaučení. Byl den
skoku a Lily se Sabinou v postroji ještě s nějakými lidmi měly nastupovat do letadla, když
najednou Sabina couvla. Lily se zeptala: „Kam jdeš? Vždyť letadlo je na té straně?!" „Ano, to
je,“ řekla Sabina a utekla. Lily i bez ní nastoupila do letadla. „Je čas," řekl pilot letadla a všichni
vyskočili. Lily jako poslední. Když měli otevřit padák, Lily nešel otevřít ani jeden. Když se
Sabina dozvěděla, že je Lily mrtvá, nemohla tomu uvěřit. U výslechu Sabina všechno řekla, co
udělala.
Šla za to do vězení, ale nikdy nezjistili, kdo uřezal i ten druhý padák.
Tereza Hynštová, 6.A

Preventivní programy pro naše žáky
V letošním školním roce jsme pro naše žáky připravili bloky preventivních programů.
Pátému a šestému ročníku bylo určeno téma šikana, starší ročníky pak absolvovaly projektové
dopoledne věnované problematice závislostí. Díky projektu byly všechny programy pro žáky
zdarma. Organizačně je zaštiťovala společnost Piafa.
Mgr. Kateřina Hrozková, ŠMP
Sportovní vánoční turnaj
Předposlední školní den v roce 2019 se na druhém stupni naší školy uskutečnil tradiční
vánoční turnaj ve florbale. Všechny třídy sestavily své smíšené týmy z dívek a chlapců a utkaly
se v mnohdy velice vypjatých utkáních. Svá družstva podporovaly i fankluby z nehrajících
žáků. Nejvíce byli slyšet fanoušci ze třídy 6.A a ze 7. třídy, takže jejich vzájemný souboj byl
ozdobou čtvrtečního dopoledne.
V konečné tabulce všech výsledků získaly nejvíce bodů (12) třídy 7. a 9., a proto o celkovém
vítězi musely rozhodnout samostatné nájezdy. Hrdinou tohoto vyvrcholení se stal útočník 7.
třídy Vojtěch Sekanina, který první nájezd proměnil. Avšak ani brankář 7. třídy Marek Pospíšil
se nenechal zahanbit a všechny samostatné nájezdy lapil. Díky těmto individuálním výkonům
si zaslouženě vítěznou trofej převzala 7. třída.Konečné pořadí:
1. místo – 7. tř. 2. místo – 9. tř. 3. místo – 6.A 4. místo – 8.A 5. místo – 8.B 6. místo – 6.B

Ing.Lukáš Zahradníček
Co očekávám od roku 2020
Přál bych si, aby tento rok byl skvělý, jako loňský. Na jaře se budu s tátou připravovat
na ryby. Budu slavit narozeniny.
V létě máme letní prázdniny a skončíme čtvrtou třídu. O prázdninách pojedeme k moři
a od moře pak do Maďarska chytat ryby.
Na podzim nám začne škola a budu páťák. A budu ještě slavit svátek.
V zimě bude Štědrý den, ale nevím, co dostanu. Snad tento rok bude tedy šťastný.
Felix Hanák, 4.B
Očekávám, že mě bude bavit a doufám, že se tento rok nic špatného nestane. Přeji si, aby se
stalo hodně dobrého. A aby bylo v létě o prázdninách hodně teplo a v zimě zase hodně zima.
Zuzana Kostihová, 4.B

Co očekávám od roku 2020
Tento rok se těším na dovolenou do Turecka. A těším se, až Vojtíšek vyroste, abych si
s ním mohla hrát.
Chtěla bych zlepšit matematiku, a proto si budu věřit, že to dokážu a budu se víc
připravovat. Minulý rok se mi moc líbil a stejně se mi bude líbit i tento rok.
Veronika Klusalová, 4.B
Jóga pro děti
Když se zeptáte dětí, který předmět je jejich nejoblíbenější, stále ještě velká část odpoví
tělesná výchova. V tomto školním roce mají druháčci jednou měsíčně tělocvik zpestřený
jógou pro děti. Hodinu vede fyzioterapeutka paní Spáčilová (maminka jedné žákyně). Učí děti
zábavnou formou zklidnit se, správně držet tělo, protáhnout a uvolnit svaly. Děti se na hodinu
vždy velmi těší. Tímto paní Spáčilové děkuji a věřím, že se domluvíme na další spolupráci.
Mgr. Monika Kurková
Kytice
Dne 16. 1. jela 7. třída s 6. B do divadla Radost v Brně. Vyrazilo se autobusem
po 1. hodině. Námět bylo divadelní představení Kytice. Jako první zahráli baladu jménem Vrba.
Vrba byla o prokleté ženě, která je přes den zdravá a v noci se mění v duši stromu. Balada
Vodník je o uvězněné dívce v jezeře se svým dítětem a Vodníkem. Obě balady byly velmi
hezké. Zahráli ještě Svatební košili a Zlatý kolovrat. Když to shrnu, celé představení bylo moc
pěkné a talentovaným hercům se to povedlo, tak doufám, že si to ostatní užili.

Žofie Grundová, 7.tř.
Králíček
Moje nejoblíbenější zvířátko je králíček, kterému jsem dala jméno Ouško. Mám ho doma
půl roku. Svoji klec má u mě v pokoji.
Ouškova srst je světle hnědé barvy. Jeho očka jsou modrá. Zatím je malý, ale určitě ještě
vyroste. Ouško se rád mazlí, naštěstí ještě nikoho nekousl. Snažím se ho trénovat ve skákání
přes překážky.
Ouška mám moc ráda a za nic bych ho nevyměnila.
Barbora Pospíšilová, 5. třída

Okresní kolo v přehazované
Ve středu 22. ledna proběhlo na Základní škole Letní Pole ve Vyškově okresní kolo
v přehazované žáků 1. stupně. Jako každoročně i tentokrát se soutěže zúčastnilo družstvo žáků
naší školy.
Konkurence, která zde na nás čekala, byla opravdu vysoká – celkem 9 škol z celého
okresu, z toho 6 přímo z Vyškova. Hrací systém byl každý s každým, na všechny týmy tak
čekalo 8 těžkých utkání. Nastalo tak vysilující dopoledne. Hráči měli minimum času na
přestávku či občerstvení. O to víc těší vynikající přístup všech členů týmu – obrovská
bojovnost i nasazení během celého turnaje. Díky tomu jsme nakonec vybojovali parádní 2.
místo. Výsledek určitě překonal naše očekávání, z Vyškova jsme odjížděli s pocitem dobře
vykonané práce.
Naši reprezentanti: Michal Valečko, Michal Bárdy, Vendula Knapová, Vojtěch
Turcovský, Šimon Vojáček, Michaela Vrtilová, Ema Smejkalová

Mgr. Jiří Bubeník
Medvěd
Medvěd je šelma. Má mohutné tělo a huňatý kožich. Jeho nohy jsou krátké
s obrovskými tlapami. Na kulaté hlavě má malé oči, špičaté uši a tmavý čenich. Je všežravec.
Živí se hmyzem, lesními plody a medem.
Veronika Spáčilová,2.tř.
Školní kolo Pythagoriády
Letos jsme se s kolegy, kteří učíme matematiku, rozhodli uspořádat školní kolo
matematické soutěže Pythagoriáda, které proběhlo v úterý 28.1. Tato soutěž je zaměřená
na krátké příklady, které ovšem vyžadují osvojené logické uvažování. Vybrali jsme z každé
třídy od 5. po 8. ročník nejnadanější žáky, kteří ve své kategorii podle ročníků během 60 minut
řešili 15 logických úloh .
Pro postup do okresního kola bylo nutné dosáhnout minimálně 10 bodů. Tohoto výsledku
dosáhli následující žáci:
Jan Špičák (6.A) - 11 bodů
Lukáš Provazník (6.B) - 10 bodů
Jiří Radomil (7.) - 13 bodů
Klára Kohoutková (8.A) - 10 bodů
Veronika Turcovská (8.B) - 10 bodů
Celkově se školního kola zúčastnilo 19 žáků. Všem děkujeme za účast a úspěšným žákům
přejeme hodně štěstí v okresním kole v březnu.
Ing. Lukáš Zahradníček

Krajské kolo ve florbalu starších dívek
Do krajského kola ve Slavkově si děvčata z 8. a 9. třídy vybojovala účast po vítězství
v okrskovém kole a 2. místu v kole okresním. Do kraje jsme ale nastupovaly s menším sebevědomím, protože jsme věděly, co nás čeká. Všechny týmy byly složeny převážně z děvčat,
která se věnují florbalu, a proto dosáhnout vítězství bylo velmi těžké. Přesto naše děvčata
zabrala v pravou chvíli a konečné 4. místo z 8 týmů je pro nás velmi dobrým výsledkem. Naše
dobré umístění ovlivnila také FORTUNA a důsledné plnění podmínek soutěže. Za vzornou
reprezentaci školy děkujeme:
Marii Oujezdské, Zuzaně Fialové, Kateřině Hořické, Adéle Gregorové, Lucii Jelínkové, Pavle
Šebestové, Karině Němcové, Vendule Lasotové, Darině Kubíčkové a Vendule Štrajtové

Mgr.Simona Štulová
Můj kamarád, moje kamarádka (popis)
Moje kamarádka se jmenuje Lucka a má 9 let jako já. Lucčina postava je štíhlá. Má na
obličeji pihy a moc ji to sluší. Její oči jsou světle modré. Lucka nosí ráda rozpuštěné vlasy,
které jsou hnědé. Kamarádím s ní, protože je srandovní. Ráda zpívá a ráda jí maso. Její
nejoblíbenější hodinou je tělocvik. Lucka má oblíbenou barvu černou. Její nejoblíbenější a
nejkrásnější kytkou je fiala.
Denisa Látalová, 3. A
Můj kamarád se jmenuje Jakub Štulo a má 9 let. Je hubený a vysoký. Jeho oči jsou
modré a má dlouhé hnědé vlasy. Je to velice dobrý hokejista. Rád nosí oblečení značky
UNDER ARMOUR. Jeho nejoblíbenějším jídlem jsou špagety. Ve škole je veliký
komediant. Umí ze všeho udělat velkou srandu. Jeho nejoblíbenějším hokejovým hráčem je
Patrik Kane a naopak fotbalovým hráčem Zlatan Ibrahimovič. Je to dokonalý kamarád.
Martin Štěbra, 3. A
Výchovný koncert skupiny Jumping Drums
V pátek 14.02.2020 před jarními prázdninami k nám do školy zavítala skupina Jumping
drums se svým bubenickým vystoupením. Vystoupení bylo koncipováno jako interaktivní. Děti
I. i II. stupně si poslechly nejen vtipně podanou teorii a ukázky hry na různé bicí nástroje, ale
také se do bubnování zapojily a vytvořily tak živou kapelu. Děti hodnotily vystoupení velmi
kladně a na své si přišli i učitelé díky krátké ukázce relaxační hudby na neobvyklý hudební
nástroj handpan.
Jana Trefilíková

Na obecním plesu zatančili deváťáci polonézu
Celou choreografii jsme nacvičovali asi 4 měsíce pod vedením paní učitelky Simony
Štulové. Začátky nebyly lehké, ale postupem času jsme tancovali lépe a lépe. Nakonec jsme
zvládli celou polonézu zatančit na hudbu a bez chyby. Přišlo se podívat hodně lidí a celý ples
jsme si užili.
Tancovali: Kateřina Hořická, Matěj Kostiha, Natálie Kuběnská, Daniel Pospíšil, Adéla
Gregorová, Vojtěch Šafář, Lucie Trávníčková, Michal Červík, Barbora Pittnerová, Jiří Pilát,
Zuzana Fialová, Lukáš Votava, Leona Strouhalová, Ondřej Oprchal, Petra Koudelková, Lukáš
Olejník, Pavlína Michálková, Robert Pokiser, Natálie Drmolová a Dalibor Spáčil

Zuzana Fialová,
9. tř.
Lyžařský zájezd pro rodiče s dětmi
V sobotu 29. 2. se konal první jednodenní lyžařský zájezd pro rodiče s dětmi do
Červené Vody. Je to lyžařské středisko, které se nachází na Bukové hoře. Z Pustiměře jsme
vyjeli brzy ráno a v 8 hodin jsme byli na místě. Z autobusu jsme vyndali lyže, lyžáky a helmy
a koupili jízdné. Sedačková lanovka nás vyvezla na kopec. Shora jsme viděli mlhu, která se
postupně rozpouštěla, jak jsme jeli dolů. Měli jsme na výběr ze dvou sjezdovek – červená,
modrá, které se nakonec spojovaly v jednu. Mohli jsme se kdykoliv najíst v jídelně, která se
nacházela pár metrů od turniketů.
Zpět jsme se vrátili kolem 17. hodiny. Všichni jsme dojeli živí a zdraví a lyžařský zájezd jsme
si náramně užili.
Jitka Radomilová, 4.A a Jiří Radomil, 7. r.
Vynikající řešitel Scio testů
V září se žáci šestých ročníků zúčastnili testů SCIO – z matematiky, českého jazyka a
všeobecného přehledu. Z naší školy v testování nejlépe uspěl Jan Špičák, žák třídy 6. A, který
byl oceněn jako nejlepší řešitel testů z matematiky pro šesté třídy a primy v kraji. Honzovi
za skvělý výsledek gratulujeme.
Mgr. Pavlína Zouharová
Úspěšný řešitel Olympiády v českém jazyce
Jak jsme již zmiňovali v minulém příspěvku, reprezentovat naši školu v Olympiádě z ČJ
měli jet Milena Burešová a Tadeáš Jelínek. Vzhledem k tomu, že Milena onemocněla, mohl jet
jen Tadeáš. Mezi 33 zúčastněnými žáky z celého okresu vybojoval krásné 12. místo, ke kterému
mu srdečně blahopřejeme.
Mgr. Kateřina Hrozková

Jarní prázdniny
Na jarní prázdniny se velice těším, protože pro mě znamenají čas odpočinku. Konečně
si můžu oddechnout od školy a všech mých povinností. Proto v tuto dobu neplánuje naše
rodina žádné výlety a akce. Ale to neznamená, že moje prázdniny budou nudné.
V tento volný čas nejradši sleduji mé oblíbené filmy a věnuji se malbě nebo kreslení.
Tvoření je pro mě úplně největší odpočinek a relaxace. Vedli mě k němu oba moji rodiče a
vlastně celá moje rodina mě v tom hodně podporuje.
Zhruba před měsícem jsem se pokusila malovat na plátno. Jako svoji první malbu
jsem zvolila krajinku. Ale nebyl to moc dobrý nápad, protože namalovat realistickou krajinu
je velmi obtížné. Ale i přesto, že jsem s prvním výsledkem nebyla moc spokojená, začala
jsem malovat druhý obraz.
Teď jsem nepodcenila přípravu a dala si záležet na samotném nákresu a namíchání
barev. Pro druhý pokus jsem zvolila malbu psa. Už ze začátku jsem byla něco spokojenější
než minule. Nejtěžší pro mě bylo namalovat chlupy, protože jich byly tisíce a tisíce.
Eva Školařová, 8.A
Na moje jarní prázdniny zatím plány ani moc nemám. Ale nejspíše budu chodit
s kamarády ven. Teď nejčastěji chodíme do budky.
Budka je taková naše klubovna. Dostali jsme ji od obce, protože jsme venku dělali
nepořádek. Ze začátku jsme tam seděli na kyblíkách a svítili svíčkami. Teď to tam máme
pěkně zařízené, dvě křesla, dvě plastové židle, jeden koš a jeden stůl. Také jsme tam
vymalovali a vysprejovali.
Dále myslím pojedeme s rodinou na hory. Nejspíše na Červenohorské sedlo nebo do
Karlova pod Pradědem. Minulý rok jsme byli v Kopřivné.
Na horách jezdím hlavně na snowboardu. Dříve jsem jezdil i na lyžích, ale to mě
přestalo bavit. Snowboard mě baví nejvíce. Jezdím na něm asi třetím rokem.
Na jarní prázdniny se těším, protože myslím, že budou suprové.
Ondřej Jelínek, 8.A
Divadlo
Dne 1. října se v místní knihovně v Pustiměři začalo zkoušet divadlo, které nese název –
Kuš babo aneb jak u nás ztratil obr hlavu. Vzhledem k tomu, že zde byli i kluci, tak to částmi
byla náročná práce. Nejdříve jsme si text jen četli a poté jsme zkoušeli kroky, které bychom
na pódiu měli dělat. Po cca dvou až třech měsících zkoušení v knihovně jsme se přesunuli do
Pustiměřské sokolovny. Tam bylo zkoušení ještě více náročné, ale vše jsme skutečně zvládli.
Dne 22. února jsme hráli pro veřejnost. I když by se nenašel jediný herec, který by neměl
trému, nakonec jsme to zahráli na jedničku s hvězdičkou. Lidé odcházeli spokojeni. Aby toho
nebylo málo, tak jsme hráli ještě v pátek 28. února pro žáky školy a děti ze školky, kteří se
přišli podívat na naše dílo. Podle mě tento den skončil úspěchem. Poté co jsme uklidili kulisy,
následoval odchod do restaurace Adélka, kde jsme si skoro všichni dali hranolky. A jak se
říká – do třetice všeho dobrého – budeme hrát ještě 18. března pro charitu ve Vyškovské
knihovně. Jsem ráda, že jsem zde mohla hrát a příští rok si to určitě zopakuji, tak
nezapomeňte přijít. Ahoj!
Kateřina Kouřilová, 8.B

Okresní kolo zeměpisné olympiády
V úterý a středu (25., 26. 2. 2020) se naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné
olympiády. Reprezentovalo nás pět žáků, a to Lukáš Provazník (6.B), Jiří Radomil a Anna
Plačková (7.A), Sára Tichá a Veronika Turcovská (8.B). Nejlépe se dařilo Jiřímu Radomilovi,
který skončil na krásném 6. místě z celkového počtu 24 zúčastněných v kategorii sedmých
ročníků. Bronzová příčka mu utekla o pouhé čtyři body. Ve starší kategorii se podařilo Veronice
Tucovské vybojovat 11. místo z celkového počtu 30 žáků. Všem zúčastněným děkujeme za
pěknou reprezentaci školy a za skvělé výsledky.
Mgr. Andrea Fialková
Pěvecká soutěž „Zazpívej, slavíčku!“
V pátek 28. 2. 2020 proběhlo na I. stupni školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku.
Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie. V první kategorii ve zpěvu soutěžili žáci 1. až 3.
ročníku. V druhé kategorii pak žáci 4. a 5. ročníku.
Umístění v I. kategorii:
1. Lucie Bodrogiová ze 3. A a Štěpán Trefilík z 2. tř.
2. Martin Pour z 1. tř. a Laura Hynková ze 3. A
3. Klára Dvořáková z 2 tř. a Adéla Ambrozová ze 3. A
Umístění v II. kategorii
1. Markéta Dobešová ze 4. A a Veronika Klusalová ze 4. B
2. Ema Smejkalová ze 4. B a Eva Pourová ze 4. A
3. Zuzana Kostihová ze 4. B
Všem vítězům gratulujeme. Velká pochvala putuje samozřejmě všem žákům, kteří se
soutěže zúčastnili, našli odvahu a předvedli své umění.

Mgr. Jana Trefilíková a Mgr. Alena Veselá

Sportovní úspěchy našich žáků ve sportovních soutěžích
školní rok 2019/2020
Soutěž

Ročník

Pořadí

Florbal - krajské kolo dívek

8.-9. r.

4. mís.

Stolní tenis - okresní kolo dívek

6.-7. r.

1. mís.

Přespolní běh - okresní kolo dívek

8.-9. r.

2. mís.

Přespolní běh - okresní kolo dívek

6.-7. r.

3. mís.

Přespolní běh - okresní kolo chlapci

6.-7. r.

4. mís.

Florbal - okresní kolo dívek

8.-9. r.

2. mís.

Stolní tenis - okresní kolo chlapci

6.-7. r.

2. mís.

Stolní tenis - okresní kolo dívek

8.-9. r.

3. mís.

Přehazovaná - okres. kolo hoši + dívky

3.-5. r.

2. mís.

Stolní tenis - okresní kolo chlapci

3.-5. r.

3. mís.

3.-5. r.

2. mís.

Stolní tenis - okresní kolo dívek
Mgr. Jiří Bubeník

Na co se nejvíc těším? (slohové práce z období karantény žáků 5. třídy)
Už dlouhou dobu nechodím do školy kvůli šíření nákazy koronaviru. Taky se nemůžu
vidět se svými kamarády, navštívit babičku a dědu. A hlavně mi vadí, že k nám nemůžou přijet
moji nevlastní bratři Jery a Bárt. Vím, že někde na světě jsou na tom děti mnohem hůř než já,
proto věřím, že to musíme všechno vydržet a zvládnout, abychom se brzy zdraví potkali.
Nejvíc se těším, až to skončí a uvidím se se svou paní učitelkou, kamarády a rodinou.
Těším se, až k nám přijedou Jery a Bárt, protože si budeme dlouho povídat, zahrajeme si hru,
kterou máme rádi. Také půjdeme spolu ven – třeba na procházku se psem nebo budeme skákat
na trampolíně. Hodně se těším na výlety s rodinou a možná i na to, jak pojedeme na velkou
dovolenou. Letos nám rodiče slíbili, že se podíváme do Beskyd.
Je toho hodně, na co se těším, tak snad se to povede.
Charlotte Havlíčková
Na co se nejvíc těším? Kdybyste nám toto zadání slohové práce dala před měsícem,
hned bych věděl, co odpovědět. Řekl bych, že na prázdniny a na to, že budu mít klid od školy.
Ale teď, po téměř měsíčních prázdninách a po všem, co se ve světě událo, mám úplně jiná přání.
Těším se na to, až vědci vynaleznou lék na Covid 19. Těším se na svět bez roušek. Těším
se, až budu moct s celou rodinou oslavit svoje narozeniny. Těším se, až budu moct jít
s kamarády ven. A dokonce se těším i na to, až začne škola.
Michal Dvořák
Těším se, až skončí koronavirus. Nechci už karanténu, která nám zakazuje chodit
s kamarády ven, do školy a do našich kroužků. Těším se na život bez roušek a rukavic, protože
je mi pod nimi teplo.
Budu ráda, když otevřou zase všechny obchody, restaurace a všechna zaměstnání, co
lidem zavřeli.
Těším se na jaro, přírodu a vše kolem, na nově narozená mláďátka, na cestu do školy,
na spolužáky a paní učitelky. Těším se na nové začátky.
Vendula Knapová

A na závěr velmi hezká báseň od Pauly Holkové z 6.A
V Číně, když to začalo,
všichni se tu smáli,
pak se něco zvoralo,
otevřeli brány.

A těm úkolům moc nedávám,
páč o babičku se obávám,
jen roušky šiju celý den,
to je můj cíl a taky sen.

Roušky, brýle, rukavice,
rádi máme převelice,
i když svítí sluníčko,
necítíme teplíčko,
když za oknem sedíme
a tupě z něho hledíme.

Všichni bojí se mé rýmičky,
hlavně dědové a babičky,
no doufám, že to vyženem,
jinak padne celá zem.
Vzorně noste roušky, prosím,
ať nepřijde ta - co ráda kosí...

