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Slovo na úvod 
  

  

                          Naslouchat si navzájem 
          Naslouchat si navzájem, dodržovat to, co si slíbíme, podporovat se, dělat si radost,                              

trávit čas s milovanou osobou - mít spoustu společných zážitků,                                                      

někdy udělat kompromis a důvěřovat si, respektovat se,                                                                        

říkat si vše a nic netajit, zajímat se o toho druhého i o jeho koníčky,                                                                                             

být si věrní a tolerovat se, dbát o sebe, 

         snažit se být pro sebe stále atraktivní,                                                                                              

jít spolu zase někdy na rande - připomenout si staré časy,                                                                 

vyhnout se hádkám, dokázat si říct i nehezké věci, smysl pro humor,                                                  

nebýt na sebe vulgární, měli by o svém vztahu přemýšlet, neměli by pít a brát drogy,                       

manžel by měl kupovat manželce kytičky :) 

žáci 8.B 

Školní kolo dějepisné olympiády                                                                                                

Dne 25. ledna se uskutečnil 51. ročník školního kola Dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 

šest žáků z osmého a devátého ročníku. Nikdo z nich přípravu nepodcenil, téma „Šlechta v proměnách 

času“ všichni pečlivě nastudovali. Čtyři žáci přesáhli hranici potřebnou pro postup do okresního 

kola: Jiří Radomil (9. r.), Jan Michálek (9. r.), Tereza Hynštová (8.A) a Natálie Babirádová (8.B). 

Jirka Radomil získal 56 bodů z 60, což je vynikající výkon. Gratulujeme! 

                                                                                     Mgr. Lenka Tomanová 

Samota ve vesmíru 

          Byl jeden kluk jménem Sarkan a letěl do vesmíru. Byl na planetě Neptun. Moc se mu tam však 

nelíbilo a chtěl se dostat ven. Jenže to nešlo tak snadno, jak si myslel. Byl zpocený a navíc si popálil 

nohu. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než si zavolat o pomoc. Když přišel kapitán lodi, řekl mu: 

„Sarkane, ven se nedostaneš!“ Když se Sarkan smířil s pravdou, tak se o to už ani nepokoušel. 
Amálie Šťastná 5. B 

Okresní kolo ve florbalu 

          Ve středu 26. ledna proběhlo v Rousínově okresní kolo ve florbalu žáků 1. stupně. Turnaj proběhl 

v nelehké covidové době a z důvodu epidemie byl dvakrát přeložen. Přesto se turnaj nakonec podařilo 

uspořádat a to za účasti 6 družstev z celého okresu.  Mezi zúčastněnými byl i tým ZŠ a MŠ Pustiměř.  

Přestože na začátku byla znát na hráčích nervozita a obava z výsledku, postupně se chlapci rozehrávali 

k výborným výkonům.  Vyhráli celkem 4 utkání a jen jednou remizovali. V konečné tabulce jim pak 

patřilo zasloužené 1. místo! 

          Vítězství v turnaji přineslo samozřejmě velikou radost, ale také velikou odpovědnost. Vítěz 

turnaje totiž postoupil do krajského finále, kde se střetne s opravdu velmi silnými soupeři. 

Nezbývá než chlapcům poděkovat a popřát hodně zdaru v krajském kole. 

Naši školu reprezentovali: Jakub Štulo, Karel Marák, Tomáš Krejčí, Martin Štěbra, Ludvík Hrachovec, 

Daniel Novák, Adam Kludák a Matyáš Neckář. 

Mgr. Jiří Bubeník 



 

SLOH HRAVĚ 😊 

Slohové cvičení – Úkol byl, vytvořit smysluplné vyprávění na zadaný titulek. Každý žák měl 

vymyslet 1 větu. Každá věta musela začínat slovy NAŠTĚSTÍ a BOHUŽEL. 
 

Včera u nás hořelo!  
NAŠTĚSTÍ tu hasiči byli brzy.    

BOHUŽEL neměli v hasičském autě vodu. 

NAŠTĚSTÍ byl blízko rybník, kde vodu doplnili. 

BOHUŽEL jim po cestě voda z auta vytekla. 

NAŠTĚSTÍ měli v batohu hasičák. 

BOHUŽEL ten batoh ale zapomněli doma….     
                     8.B (Luke, Terka, Tade, Míša V., Kuba A., Petr) 

 

Včera jsem se dostal na svoji vysněnou školu!                  
BOHUŽEL se tam dostali i ostatní.  ¨ 

NAŠTĚSTÍ nemají moji genialitu. 

BOHUŽEL s nimi budu muset mluvit. 

NAŠTĚSTÍ jsem hluchý. 

BOHUŽEL je ale uvidím. 

NAŠTĚSTÍ tam s nimi budu jen čtyři roky…  
                                                                                                                                                                                                      

9.tř. 
 

      
 Včera jsme rozbili školní počítač!  
BOHUŽEL nás viděl pan ředitel. 

NAŠTĚSTÍ nám chtěl pomoct a začal s opravou. 

BOHUŽEL se mu podařilo rozbít víc počítačů než my. 

NAŠTĚSTÍ to zachránila paní učitelka Špičáková se 

svými počítačovými dovednostmi. 

BOHUŽEL, pak ale celá škola shořela. 

NAŠTĚSTÍ se podařilo akci s počítačem ututlat… 

(pozn. Nic se neututlá, na vše se stejně vždy přijde!) 

  

                                    9.tř. (Žofi, Lucka, Mara, Honza, Láďa) 

 

 
Preventivní programy Policie ČR 
          Na přelomu zimy absolvovali naši žáci 3. – 9. třídy preventivní programy Policie ČR.  Por. Mgr. 

Alice Musilová poučila děti ze 3. – 7. třídy v přednášce Bezpečný internet o zásadách pohybu 

v kyberprostoru. Vysvětlila jim, v čem spočívá např. pomluva, a na příkladech z praxe osvětlila možná 

rizika.  

          Žáci nejstarších ročníků prošli pod jejím vedením dvouhodinovou interaktivní hrou Tvoje cesta 

načisto, která byla zaměřena na protidrogovou prevenci a trestněprávní odpovědnost mladistvých. 

Během aktivity byli žáci rozděleni do soutěžních týmů-složených z kriminalisty, technika, psovoda, 

vyšetřovatele a experta.  

           Programy měly u dětí dobrý ohlas, bavily je. Pozitivně je hodnotili i přítomní vyučující.  

 

                                                                      Mgr. Kateřina Hrozková 

 



Matematická olympiáda 5. a 9. ročník 
          Na konci 1. pololetí proběhla matematická olympiáda pro 5. a 9. ročník. Tyto kategorie měly 

okresní kolo v on-line podobě. Naši školu reprezentovali Nina Musilová (5.B.), Jan Kosnovský (5.A) a 

Jiří Radomil (9. třída). Z kategorie pátých tříd se oba naši reprezentanti stali úspěšnými řešiteli. Nina se 

umístila na pěkném 6. místě s 11 body a Honza s 10 body skončil na děleném 7. místě. Nejstarší 

kategorie měla těžké zadání, a tak se Jirkovi nepodařilo proniknout do úspěšných řešitelů. U Jirky to 

však není žádná prohra, protože nás poctivě každoročně reprezentoval v matematických soutěžích, a 

nejen v nich. Proto si od nás zaslouží velkou pochvalu a poděkování. 

Mgr. Andrea Fialková 

 The lost David 

          Hlavní postavou příběhu je David. Byl to normální kluk. Potom se jeho rodiče začali chovat divně. 

David si myslel, že čekají dítě, ale asi po měsíci mu rodiče řekli, že si dělali zkoušky na let do vesmíru. 

Davidovi se to však nelíbilo. Nejdříve protestoval, ale pak změnil názor, protože ho ve škole štvali. Do 

vesmíru nakonec letěli, ale v polovině cesty se Davidovi přestalo líbit, že je sám ve vesmíru.  

          Další den zjistil, že tu uvízli. Náhle je probudil náraz. Jak se probrali, tak jim došlo, že přistáli na 

jinou planetu, která se podle jejich počítače jmenuje „Nebula“. Nejdříve byli zděšeni, ale pak zjistili, že 

je na planetě kyslík a mohou tam být bez skafandrů. David začal prozkoumávat okolí. Hned na začátku 

cesty objevil barevný les a číhal tam velký vlk, který se na něho koukal. David šel blíž a nastavil ruku. 

Vlk si ji očichal a utekl hlouběji do lesa. David se za ním rozběhl a skončil u jeskyně, kde vlk bydlel. 

David si sedl vlkovi na hřbet a vraceli se spolu zpět do kempu, kde na něho čekali rodiče. Když vlka 

spatřili, byli trochu zděšení, ale přežili to.  

          Večer před spaním si povídali a přemýšleli, jak by se vlk mohl jmenovat. Napadlo je jméno 

„Punťa“, ale David řekl, že to bude „Frix“. 

Tobias Zakopal, 5. B 
 

Krajské finále ve florbalu dívek 1. stupně 
         V úterý 15. února čekal na děvčata ze ZŠ a MŠ Pustiměř velmi náročný úkol – reprezentovat naši 

školu na krajském finále ve florbalu v Brně. Účast v tomto turnaji jsme si zajistili kontumačním 

způsobem – většina přihlášených škol odvolala z epidemiologických důvodů svůj start v okresním kole. 

Do krajského finále se tak přímo nominovaly 2 školy, které svou účast neodvolaly – ZŠ Pustiměř a ZŠ 

Na Vyhlídce Vyškov. 

          Před krajským finále děvčata neodehrála žádné oficiální utkání ve florbalu. Z tohoto důvodu jsme 

vůbec nevěděli, co můžeme od sebe v nabité konkurenci očekávat. Děvčata se však nezalekla a s každým 

soupeřem hrála opravdu vyrovnanou partii. Absolvovala 3 utkání s celkovou bilancí 1 remíza a 2 těsné 

porážky. 

          To sice k postupu nestačilo, ale za svůj výkon se děvčata nemusela rozhodně stydět. Škoda, že 

nemohla zasáhnout ještě do dalších bojů, neboť jejich výkon se postupně zlepšoval. Za vzornou 

reprezentaci si určitě zaslouží veliké uznání a poděkování. 
          Naše reprezentantky: Eliška Harenčáková, Adéla Ambrozová, Emma Rozehnalová, Terezie 

Herynková, Lucie Bodrogiová, Denisa Látalová, Natálie Marková, Nina Musilová a Eliška Brunclíková. 

Mgr. Jiří Bubeník 

Den č. 47 

          Sam letěl na neznámou planetu. Raketa však měla poruchu a ztroskotala. Když se Sam probral 

z bezvědomí, vyšel ven a všude viděl rostliny a kytky. Byla to planeta rostlin. Uplynul týden. Sam měl 

hlad, ale jak se raketa při pádu rozlomila, tak bylo zničeno všechno jídlo i s raketou. Sam byl psychicky 

na dně, ale pak uslyšel hlas a spatřil krásnou postavu. Jmenovala se Sjůzu. Vyléčila Sama a žili 

spokojeně ne planetě společně s jejím pejskem Sárou. 

                                                                                                                           Veronika Jelínková, 5. B 

 

 

 

 



Zahájení plaveckého výcviku 

          Od února bylo zahájeno plavání pro děti 2. a 3. ročníku. Každý čtvrtek jezdí na plavecký bazén, 

kde se učí plavat nebo se v plavání zdokonalují. Součástí plavecké výuky jsou hry ve vodě nebo také 

návštěva sauny. Plavání je pro děti příjemným zpestřením běžného školního dne. 
 

                                                                                                                           Mgr. Helena Adámková 

Divadelní představení Pipi Dlouhá punčocha 

          V únoru žáci prvních tříd zavítali do Divadla Radost a zhlédli představení Pipi Dlouhá 

punčocha. Napínavý příběh plný neobvyklých dobrodružství zavedl děti do světa fantazie a hravosti. 

Spolu s hlavními postavami se děti podívaly do školy, na jarmark nebo na tichomořský ostrov. 

Pohádkový příběh plný veselých situací, zpěvu a tance se dětem velmi líbil a doslova je vtáhl do děje. 

                                                                                             Mgr. Alena Veselá, Mgr. Jana Trefilíková 

Moje oblíbené místo 
          Moje oblíbené místo se ukrývá v malé vesničce Chválkovice na Hané. Na konci úzké uličky tam 

stojí rodinný dům, který je zahalen hustým křovím. Za jeho brankou naleznete zahradu s dětskými 

houpačkami a posezením, to ale není to nejdůležitější. Nachází se zde i velká dřevěná tajemná vrata, za 

nimiž se rozprostírá úplně jiný svět.  

          Vejdete do nádherné stáje, kde ve vzduchu poletují zrnka prachu. Projdete–li stájí, kde obvykle 

stojí sedm nebo osm koníků, ocitnete se ve velkém areálu se dvěma venkovními boxy. Přímo před sebou 

uvidíte uvaziště a altánek, vše sněhobílé barvy. Za altánkem je krásná a rozlehlá písčitá jízdárna, vedle 

níž je mezi stromy ukryt blátivý výběh.  

          Po celou dobu vás provází vůně koní a přírody. Jsou tu milí a přátelští lidé a nádherní koníci. Moc 

ráda se sem vracím a doufám, že koníky navštívím i letos. 
 

Nela Pospíšilová, 7. třída 

Krajské finále ve florbalu chlapců  
       Po perfektním absolvování okresního kola se vydali chlapci ze ZŠ a MŠ Pustiměř do 

krajského finále ve florbalu žáků 1. stup. To proběhlo 24. 2.  v Brně – Bohunicích. 

       Na turnaj jsme odjížděli na jedné straně s velkou radostí a očekáváním. Přece jenom, 

vybojovat si účast na tak kvalitním turnaji se nepodaří zdaleka každý rok. Na druhé straně nás 

trápily obavy, zda nebudou soupeři tentokrát nad naše síly a zda neuděláme naší škole ostudu. 

       Obavy byly nakonec úplně zbytečné. Chlapci se nikoho nezalekli a do každého utkání 

vstoupili s velikým odhodláním. Ve své skupině museli odehrát 4 těžká utkání a jejich bilance 

byla 2 vítězství, 1 remíza a 1 porážka. Skupina byla velmi vyrovnaná a každý bod i gól se 

počítal. Naše bilance nakonec stačila ve skupině na 2. místo a to znamenalo těsný postup do 

semifinále. 
       V semifinále nás čekal nejlepší tým turnaje a pozdější suverénní vítěz - ZŠ Nádražní Vyškov. 

Tentokrát jsme na soupeře opravdu nestačili a museli sklonit před jeho schopnostmi. Krutá porážka ale 

chlapce zdravě naštvala a do utkání o 3. místo vstoupili s obrovským odhodláním. Soupeře jasně 

předčili a porazili 6:2. Vybojovali tak nádherné 3. místo!     
Mgr. Jiří Bubeník          

  



O víle Rose a invazivních šiškách 
          Uprostřed vojenských lesů byla studánka. U ní bydlela víla Rosa. Měla modré oči, stříbrné vlasy 

a šaty azurové barvy každý den čistila svoji studánku, aby voda v ní byla průzračně čistá. Jednoho dne 

na studánku zaútočily invazivní šišky. Zasypaly studánku a vílu vyhnaly.  Rosa odešla do lesa za 

svými kamarády.  Jejími přáteli byla lesní zvířátka, která chodila ke studánce pít. Všichni se vydali 

studánce na pomoc. Šišky se zvířátek lekly a utekly. Šťastná víla opět hospodařila ve své studánce a 

zvířátka měla průzračně čistou vodu. 

Michaela Zakopalová, 3. tř. 
 

Okresní kolo dějepisné olympiády 

          V úterý 22. března se ve vyškovském Majáku konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Téma 

letošního 51. ročníku Šlechta v proměnách času bylo velice obtížné a rozsáhlé, přesto se reprezentantům 

z naší školy dařilo. 

          Okresního kola se zúčastnilo čtyřicet tři žáků z různých škol. Jirka Radomil (9. r.) všechny porazil 

a z PRVNÍHO místa postoupil do krajského kola! Tereza Hynštová (8.A) skončila na krásném 8. 

místě a Honza Michálek (9. r.) za sebou nechal deset soutěžících. Jirkovi přejeme hodně štěstí!      
                                                                                                                                

               Mgr. Lenka Tomanová 
 

Vesmírná samota 

          Na jedné farmě žil kluk, který snil o tom, že bude kosmonaut. Jednoho dne se probudí ve 

vesmíru. Po několika měsících strávených na planetě XXVI úplně šílí z vesmírné samoty a chce 

se vrátit zpět. Najednou raketa cukne a za okamžik se zřítí. Kluk vyleze z rakety, chystá se 

prozkoumat planetu a narazí na novou civilizaci. Rozhodne se, že jim řekne, co se mu stalo a 

poprosí je, že by se chtěl vrátit zpět. Vyslechli ho a po dlouhé debatě se společně dohodli, že 

ho přivezou raketou zpět. Kluk je rád, že to dobře dopadlo. Nezapomene jim poděkovat za 

pomoc, protože chlapec se nakonec dostane v pořádku zpět na svoji planetu. 
 

                                                                                                                     Šimon Petříček, 5. B 
 

Jak tráví volný čas naše děti 
          Koníčky máme různé. Zejména ty sportovní. K takovým patří i jezdectví. Není to úplně běžný 

sport a zvláště u děvčat. 

          Přesto máme ve třídě dívenku Rozárku Navrátilovou, která na koních jezdí od tří let. Od šesti let 

už i závodně. 

          23. 4. se zúčastnila jezdeckých Hobby závodů v Boškůvkách, soutěže skoků do 50 cm. 

Zaslouží obdiv a uznání, protože tento sport není jen o jezdectví, ale obnáší i spoustu povinností – 

čištění koní, výstroje, úklid stáje, chystání sena, vody apod. 

           Přejeme Rozárce, aby jí tento krásný koníček vydržel a hodně dalších úspěchů v sedle. 
 

Za 1. B Alena Veselá, tř. uč. 
 

Krajské kolo dějepisné olympiády 

        Letošní ročník Dějepisné olympiády s tématem Šlechta v proměnách času je pro naši školu velice 

úspěšný. Nejen že Jirka Radomil vyhrál okresní kolo ve Vyškově, ale úspěšně nás reprezentoval také 

v krajském kole. Na soutěž do Brna dorazili nejlepší řešitelé okresních kol z celého Jihomoravského 

kraje, celkem 32 soutěžících. Jirka se umístil na krásném 10. místě. 

          Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i v dalším studiu. 

Mgr. Lenka Tomanová 



Atletický víceboj v Bučovicích pod záštitou Sazka olympijského víceboje 

          29. 3. 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili atletických závodů všestrannosti. Soutěžilo se   v 

jarním slunečném počasí na stadionu v pěti disciplínách - trojskok, hod medicinbalem, skoky přes 

švihadlo, kliky a dribling. Nelze pominout účast ambasadorky Šárky Kašpárkové, dlouholeté české 

reprezentantky ve skoku do výšky a v trojskoku. Mistryně světa přivítala všechny zúčastněné a byla 

přítomna nejen u všech soutěží, ale předávala na závěr celé sportovní akce medaile vítězům. I někteří 

naši žáci měli tu čest přijmout od slavné sportovkyně ocenění za velmi dobré sportovní výkony. Na 

prvních místech se umístili Jonáš Adámek a Jakub Štulo. Ocenění druhého místa převzali Martin Holub, 

Sára Šrubařová, Karel Marák a Nikol Vítková. Třetí místo získala Sára Bednářová. Mimo oceněných se 

předvedli velmi dobrými výkony v soutěžích také Eliška Netopilová, Ema Smejkalová, Adriana 

Vítková, Tereza Kostihová, Adéla Lankašová, Tadeáš Chludil, Vojtěch Turcovský, Dominik Kocman a 

Jakub Herynk. Za počet umístění na stupních vítězů a všechny sportovní výkony zaslouží mladí 

sportovci velký dík. 

Mgr. Simona Štulová 

Moje oblíbené místo 

 Moje oblíbené místo je na kraji malého lesa ve vesnici, kde bydlím. Nejraději tam jsem v létě, 

když je můžu navštívit na svém sportovním kole s knihou v batohu.  

 Tam na kraji lesa je malý výklenek, kam pořád svítí slunce. Když na místo přijedu, cítím se jako 

v ráji. V pozadí slyším probouzející se včely, datly a vlaštovky. Okolo mě létají motýli, ve vlasech cítím 

vítr. Blankytně modré nebe s planoucím sluncem září na všechny strany světa. 

 To místo je jedno z nejkrásnějších, které znám. Když si potřebuji vyčistit hlavu, mířím právě 

tam, na místo, kde je realita jiná. 

Adéla Keprtová, 7. třída 
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 

          Ve středu 30. března 2022 reprezentovaly v okresním kole Olympiády v českém jazyce naši školu 

dvě žákyně, vítězky kola školního, Šarlota Moučková a Natálie Babirádová. Oběma děvčatům děkujeme 

za vzornou přípravu a blahopřejeme k velmi pěknému umístění – 10. a 12. místu. 

                                                                                                                          Mgr. Kateřina Hrozková 

Zápis do 1. ročníku 
           Ve čtvrtek 3. dubna proběhla na naší škole dlouho očekávaná událost – zápis do 1. ročníku. 

S radostí jsme přivítali na naší škole budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Malí žáčci museli splnit 

nejrůznější úkoly, aby všem ukázali, že jsou opravdu připraveni na vstup do základní školy. S pomocí 

paní učitelek ale vše zvládli a můžeme se těšit, že je zde po prázdninách znovu přivítáme. Tentokrát již 

jako velké žáky naší školy. 

Mgr. Jiří Bubeník 

Divadelní představení Edison 

        Ve středu 4. 5. navštívili žáci třetího a čtvrtého ročníku představení EDISON v brněnském divadle 

Reduta. Představení bylo velmi pěkné, děti si ho užívaly. Některé děti byly pozvány na podium. To se 

poštěstilo i některým dětem ze třetí třídy. Při tom se dozvěděly některé zajímavosti ze života slavného 

vynálezce. K dovršení spokojenosti mohly děti na zpáteční cestě utratit kapesné. Vůbec nás nemrzelo, 

že jsme neviděli Brněnské pověsti, jak bylo původně v plánu.  

Mgr. Kateřina Vlčková 

Mé oblíbené místo 

 Mé oblíbené místo je má zahrada. Je pokryta velkými stromy. Cítím se na ní klidně a příjemně.  

Husy a kachny pobíhají po nazelenalé zemi. Houby ji zdobí krásně pestrými barvami klobouků. 

Jezírko se zrcadlovým odrazem krášlí náš malý, nazelenalý les. Když svítí usměvavé žluté slunce, listy 

stromu se nádherně lesknou. Na zahradě máme také bonsaje, které jsou porostlé mechem jako 

z pohádky.  

 Svoji zahradu mám ráda, a když si potřebuji vyčistit hlavu, jdu do ní.  

Justina Hudečková, 7. třída 
 



Jak budeme bydlet v budoucnosti? 

 Jak budeme bydlet v budoucnu? No, za mě rozhodně zajímavé téma na psaní. Myslím, že se 

nic moc zásadního nezmění, a když už, tak hlavně u mladší generace.  

 Už teď jsou ve spoustě domácností různá elektronická zařízení, což rozhodně není nic 

špatného, ale stane-li se nějaká drobná chybka v tak složitém systému, musí se volat elektrotechnik, 

který si určí sumu světovou, nebo v tom horším případě se člověk nedostane do domu/ z domu. 

 A jak bych si svoji domácnost představovala já? Moje „vysněné“ obydlí by rozhodně mělo 

obsahovat spoustu rostlin, tmavé, přesto elegantní barvy a samozřejmě nějakou tu chytrou 

vymoženost, protože, dejme si ruku na srdce, takovéto věci vážně život usnadňují. Docela přepálené 

by bylo, kdybych napsala, že za deset let budeme mít levitující domy, krby na vodu nebo domácího 

sluhu – robota, co vypadá jako živý člověk. Ovšem myslím, že moc by nebylo, kdybych 

předpokládala, že budeme mít doma tolik elektrotechniky, že když tleskneme, tak se rozevřou žaluzie, 

zapne se konvice s vodou, napustí se vana atd. 

 Podobné vymoženosti už jsou v různých bytech a domech u bohatých lidí. Já se ale 

domnívám, že toto všechno bude i u lidí s průměrným platem. 
 

        Marie Harenčáková, 8. A 

Recitační soutěž 
V úterý 19. dubna 2022 se pro žáky 2. stupně pořádalo školní kolo recitační soutěže. V porotě 

již tradičně zasedli p. uč. Hronová, p. zástupce Bubeník a p. uč. Hrozková. Letošní ročník školních kol 

bohužel nebyl postupový, nenavazují na něj okresní soutěže, možná i tato skutečnost byla příčinou 

malého zájmu ze strany našich žáků a rekordně nízké účasti.  

V kategorii 6. -7. tříd byla udělena dvě ocenění. První místo získala Zuzana Kostihová ze 6. B 

a druhé obsadila Sabina Anna Hladíková ze 6. B a Monika Jelínková ze 7. třídy. 

Nejstarší kategorii 8. – 9. tříd reprezentoval pouze jediný žák, Jakub Kosnovský z 8. A, který 

svým přednesem i náročnou básní porotu přesvědčil, že mu právem náleží 1. místo.  

Všem recitátorům blahopřejeme. Jejich zájem a píli jsme ocenili pochvalou, body do soutěže 

O nejaktivnějšího žáka, knihou a sladkou odměnou. 
 

Mgr. Kateřina Hrozková 

 

Dějepisná olympiáda 

 Dne 22. 3. se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, jež jsem těsně vyhrál. Což znamenalo 

postup do krajského kola, které se odehrálo 4. 4., kde jinde než v Brně. 

 Vstal jsem o hodinu dřív než obvykle, dostal se do Vyškova a na autobusovém nádraží nasedl 

do autobusu jedoucího až do Brna. Po nezáživné cestě autobusem jsem se dostal až na ÚAN Zvonařka. 

Další cíl byl jasný – Administrativní a školicí centrum Cejl.  

 V KÚ JMK na Cejlu se pak odehrálo vyřizování věcí klasické před začátkem každé vědomostní 

olympiády. Nechal jsem si proplatit jízdné a podepsal list, potvrzující moji přítomnost. Následovala 

chvíle čekání, po níž se všichni účastníci nahrnuli do testové místnosti, a přišel čas psaní Dějepisné 

olympiády. 

 Jak vše bylo dopsáno, tak nastalo dlouhé čekání. Po jedné dlouhé hodině jsme byli svoláni zpět 

do testové místnosti, kde začalo vyhlašování výsledků. Nakonec jsem skončil desátý z třiceti dvou, což 

považuji za velký úspěch, jelikož toto bylo moje první krajské kolo. 
 

Jiří Radomil, 9. třída 

 

A to je konec 17. čísla školního zpravodaje. Článků a informací je tentokrát tolik, že jsme 

nakonec vytvořili čísla dvě. Následující události jsou tedy zařazeny do 18. čísla. Doufáme, že 

jsme vás navnadili a s chutí si 18. číslo přečtete. 
 

tým školního zpravodaje 


