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Vyučující na I. stupni:                   

Mgr. V. Wrožynová 

Mgr. J. Drbulová 

Mgr. R. Křivoňová 

Mgr. L. Roselová 

Mgr. E. Adamcová 

Mgr. P. Rotterová 

Mgr. H Wrožynová 

Mgr. J. Slobodová 

Mgr. J. Bartečková 

Mgr. Z. Honcová 

Mgr. N. Veselková 

Mgr. M. Matějčková 

Mgr. G. Kalníková 

Mgr. B. Dostalíková 

Mgr. V. Skotnicová 

Mgr. D. Menšíková 

 

Vyučující na II. stupni: 

Mgr. Z. Petrušková 

Mgr. A. Skalík 

Mgr. A. Bajnar 

Mgr. P. Stoklasová 

Mgr. R. Wodecki 

Mgr. M. Šebestová 

Mgr. J. Suchánková 

Mgr. Z. Mertová 

M. Kračmar 

Mgr. K. Drobíková 

Mgr. Z. Sternadlová 

Mgr. M. Slívová 

Ing. Z. Kupková 

PaedDr. Eva Mžiková 

Mgr. M. Sabelová 

  

Počet žáků celkem : 484 

Počet tříd celkem : 25  

 

 

 1.st. 16 tříd – 301 žáků 

 2.st. 9 tříd – 183 žáků 

 

 



 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Jsou to tito žáci 4. - 9. ročníku: 

4. A Aneta Gajdošíková 

4. B Veronika Břusková 

5. A Kristýna Muszaňská, Ondřej Nováček 

5. B Adam Beniak, Laura Podhorská 

6. A Johanka Ferfecká, Markéta Machoczková 

6. B Vojtěch Vrlik, Šarlota Dvořáková 

7. A Natálie Kučerová, Adam Kohan 

7. B Kateřina Koktová, Vojtěch Gattnar 

8. A Jakub Wodecki, Petr Honysz, Ondřej Gyüre 

8. B Karolína Wagnerová, Karolína Hegerová 

9. A Andrea Michlíková, Nela Chybiorzová, Soňa Fialová 

9. B Petr Schühler, Klára Jaworska, Denis Sdukos 

 

Předsedou žákovského parlamentu se po hlasování členů stal Jakub Wodecki z 8. A.  

 Pedagogický dohled vykonává paní učitelka Zuzana Mertová. 

 

 

 

 



 

 

AKCE A AKTIVITY MĚSÍCE 
      Z Á Ř Í 
 

 

Zábavný program s klaunem 

Hopsalínem – 1.ročníky 

Projektový den OČMS 

Projektový den Etická výchova 

Projektový den Obrana vlasti 

Evropský den jazyků 

Kultura školám – Divadlo loutek 

Ostrava: 3.A,B,C, 5.A,B 

K.A.R. : 5.A,B 

Adaptační kurz 6.ročníky 

 

  

          

1.září stejně jako v loňském roce uvítal první den ve škole naše 

prvňáčky na nádvoří školy. Když se novopečení prvňáčci seznámili se 

svými třídami a paní učitelkami, dozvěděli se, jak se připravit na 

následující školní dny, očekával je na nádvoří klaun Hopsalín se svým programem plným 

písniček, hopsání a zábavy. ( i ti méně odvážní odcházeli první den s úsměvem na tváři)   

H o d n ě  z d a r u   v  n a š í  š k o l e  p ř e j í   v e l c í  k a m a r á d i.   

 

27. září proběhl celoškolní projektový den Obrana vlasti, jehož cílem je získání informací o 

obraně státu, úloze ozbrojených sil ČR a současném bezpečnostním prostředí.  

Každý ročník si zvolil vlastní formu, kterou tyto informace 

získat –návštěva muzea, výstavy, prezentace, besedy, ti 

nejmladší vybarvovali a kreslili. 

 

 

 

 



 

19. – 23. září se jako každoročně uskutečnil adaptační kurz pro žáky 6. ročníků. 

I letos si mohli žáci šestých ročníků v kouzelném prostředí Beskyd na chatě Hrádek vyzkoušet 

život v novém třídním kolektivu. Ať už to byly výlety, sportovní aktvity, společné hry, výtvarné 

aktivity nebo volný čas,připravovali se na 

následující společná školní léta. Učí se, 

jak spolu dobře vycházet, upevňují si 

kamarádské vztahy. 

Letos k těmto aktivitám přibyla i 

protidrogová prevence.

  

         

       



 

           

  

  

     



 

      

  

 

 

Nabití energií a připravení mohou žáci i jejich učitelé vykročit do nového školního roku. 

 

Uteklo to rychle a je tu poslední 

den. 

 



 

 

AKCE A AKTIVITY MĚSÍCE ŘÍJEN 
 

 

 

Besedy s hasiči a městskou policií – 

2.roč.a 1.roč. 

Jak si poradit s handicapem – 

přednáška pro 7.roč. 

Zahájení cyklu aktivit pro žáky 2.st. 

Šikana a netolismus 

Kultura školám K.A.R.: 

6.- 9.roč.1.– 3.roč. 

25.10. Den exkurzí 

Protidrogový vlak 

Ve dnech 3.- 6.října měli žáci školy možnost navštívit unikátní akci. Do města dorazil 

Protidrogový vlak. S účinkem drog a drogovou tématikou se žáci 

seznámili prostřednictvím videoprojekcí, nahlédli do příbytku 

narkomanů,aj. Interaktivní formou si prošli osud drogově závislé 

osoby. Cílem akce bylo varování před riziky legálních a 

nelegálních drog.  

 

                     

 

Slovy účastníků:  

Stokrát nám může někdo říkat, že drogy jsou špatné, 
ale podobné zážitky se každému vryjí do paměti.                          

                                                  
 



 

     25.října se všechny ročníky zapojily do akce DEN EXKURZÍ . 

Podle zájmu si jednotlivé třídy vybraly místa, která pro ně byla něčím zajímavá. Děti se chtěly 

dozvědět co nejvíce o práci a prostředí. Pro některé – zvláště ty starší – možná inspirace do 

budoucna…. 

              Svět techniky Vítkovice 9 A.B 

 

  

 

 6. B 

 depo 

Bohumín                    

   

  

 

 

       8. B elektrárna Dětmavice 

 

 



 

5.A,B Čistička odpadních vod Bohumín 

 

  

 

 

 

 

První třídy – hasičská zbrojnice 

 

 

 

 

S lítostí vám všem oznamujeme smutnou zprávu, že nám zemřel chameleon Lojzík. Onemocněl a ani 

veterinář mu nemohl pomoci. Život jde však dál a od 18. října terárium v přírodopisné učebně opět 

ožilo. Zabydluje se zde pár pagekonů řasnatých, kteří ve volné přírodě žijí v Nové Kaledonii. Zakoupili 

jsme je v bohumínském Zverimexu z peněz získaných za sběr starého papíru. Z těchto peněz budeme 

hradit i jejich potravu, což jsou cvrčci.  

 



 

 

AKCE A AKTIVITY MĚSÍCE LISTOPAD 
 

 

Šikana a netolismus 2.st 

Ukázková hodina MA – 2.roč. 

Ukázková hodina MA – 1.roč. 

Kultura školám – Peru – 2.st. 

Kultura školám  – K.A.R.-            

                   1.,2.,4. roč. 

Projekt Body Image – 8.roč. 

Výtvarná soutěž - ŽP 

Exkurze Malý svět techniky – 

Vítkovice 5.A,B 

 

25.11. navštívili žáci 5.ročníků velmi zajímavé místo – Malý svět techniky v Dolních Vítkovicích. 

   

Den prožili objevováním . Absolvovali tři výukové programy - Zločin pod lupou, Objevování energie a Žijí 

tady s námi. Kromě poučení si odnesli i řadu zcela nevšedních zážitků.  

     

           
 

https://www.facebook.com/253937668062348/photos/pcb.1043497979106309/1043496875773086/?type=3
https://www.facebook.com/253937668062348/photos/pcb.1043497979106309/1043496879106419/?type=3


 

  
 

 

                                                      

 

Zajímavosti z výuky : Žáci 7. B se v 

hodině pracovních činností snažili ve 

3D navrhnout dle svých představ 

interiér domu. Na fotografiích jsou 

návrhy vytvořené při prvním 

seznamovaní s programem. 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/253937668062348/photos/pcb.1043497979106309/1043496875773086/?type=3
https://www.facebook.com/253937668062348/photos/pcb.1043497979106309/1043496875773086/?type=3


 

24.10. žáci školy tvořili.  

Žákovský parlament uspořádal pro zájemce 1. i 2. stupně výtvarnou soutěž.                                                  

Jednalo se o výtvarnou soutěž, kde děti kreslily na čas.                                                          

Během 15 minut měly vytvořit svou představu motýla nebo hodin. 

    

 

 

 



 

 

     

 

A kdo byli nejlepší výtvarníci ? 

I. stupeň 

1. místo Oliver Caga, 4. A 

2. místo Daniela Tkadlecová, 5. B 

3. místo David Kokta, 5. A 

II. stupeň 

1. místo Kateřina Koktová, 7. B 

2. místo Karolína Skokanová, Andrea Michlíková, 9. A 

3. místo Jakub Wodecki, David Donaťák, 8. A 

 



 

 

AKCE A AKTIVITY MĚSÍCE PROSINEC 
 

 

 

Budu školákem 

Hodina kódu 5. – 9.roč. 

Kultura školám – K.A.R. : 1.– 5.roč. 

Dílničky 

Adventní jarmark a vystoupení 

 

 

1.12.- Jak se stalo pravidlem, i letos byl v prosinci zahájen cyklus akcí pro děti z mateřských 

škol: BUDU ŠKOLÁKEM  

Děti se seznamují s prostředím školy, něco si vyrobí, zasportují si, vyzkouší si, jaké je být 

žákem.  

Rodiče měli možnost seznámit se s tím, co škola nabízí, jak připravit děti k zápisu, prohlédli si 

školu i školní družinu.  

    

 

 

 



 

19.12. dodržujeme tradice –  

Vánoční jarmark a vystoupení žáků  

I letošnímu jarmarku předcházely dílničky, 

v nichž žáci vyráběli nejrůznější dárečky, 

ozdoby, přání v očekávání vánoc. 

Tvořivost, nápaditost a šikovnost byla oceněna 

zájmem návštěvníků a prodejem.  

Nětkeré výrobky byly opět na profesionální úrovni, ale všechny jistě nakupující potěšily 

a navodily atmosféru vánoc. 

 

 

                       

 



 

         

 

 

 Moderátory letošního vystoupení byli  

žáci 5.roč. 

Adéla Wolková a Radek Mottl. 

I tentokrát program přinesl nejedno 

překvapení. Vystoupení žáků 4.A se 

stínovým divadlem bylo jedním z nich. 

 

 

 



 

  Program byl pestrý a přispěli všichni. Žáci, rodiče a přátelé školy tak 

strávili v předvánočním shonu příjemné odpoledne. 

 

           

Sněhuláci, Popelka, Čertí rozcvička –            

                      tančily děti z MŠ 

Sáně, Prosinec ( písně) – zpívala 4.C   

                 

     

 

Vánoce,Vánoce přicházejí – 

                    tančila 4.B, 7.B 

 Vánoční stromeček – tančila 1.B, 2.A 

 

Vánoční –  

tančila 5.a  a 5.B 

 Sněhuláci- tančila 

1.A,B,C 

 

 

 

Divadlo – hrála 4.A 

Ledové království – tančila 3.C 

Vánoce v Bradavicích – tančili žáci 8.A a B 

Veselé Vánoce všem – tančila 3.A,B 

Silvestr – tančila 6.A,B 

Nejkrásnější chvíle – tančili žáci 9.A,B 



 

Zpíváme a hrajeme – školní sbor a školní kapela 

  

  

 

      



 

  

 

  

 

 



 

I letos jsme se zapojili:         V týdnu od 7. do 13. prosince probíhala hodina kódu 

Akce Hodina kódu probíhá v rámci celosvětové kampaně Hour of Code a jejím cílem je 

dát všem lidem na světě příležitost vyzkoušet si programování. Snahou je zapojit 

studenty, pracující, maminky i tatínky, učitele i žáky a ukázat jim, že IT je 

zábava a že je lehké začít se věnovat rozvoji technických dovedností. 

 

    

  

 



 

  

 

 

Na závěr měsíce ještě trocha chvály 

ZŠ ČSA úspěšná na městském kole jazykové soutěže 

Ve středu 18. 1. 2017 opanovali žáci ZŠ ČSA tradiční městské kolo jazykové soutěže. V 

celkovém pořadí nasbírali s 64,5 body o 19 bodů více než druhá ZŠ Beneše. Třetí 

ZŠ Masarykova zaostala o dalšího 3,5 bodu zpět. Na úspěšné reprezentaci školy 

se sovou ve znaku se podílela desítka nadaných žáků, z nichž sedm se prosadilo na 

pomyslné stupně vítězů. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Radek Mottl, který 

zvítězil v kategorii páťáků. 

Prověřování konverzačních schopností letos pořadatelé zatraktivnili speciálními úkoly, které musel v 

omezeném časovém intervalu řešit každý zúčastněný. Nový systém nejenže žáky bavil, ale 

ještě více prozkoumal jejich reálné schopnosti fungování v cizím jazyce. 

Za všechny projekty je třeba vyzdvihnout celoroční působení rodilého mluvčího, který oživuje klasické 

hodiny angličtiny žákům nejen na druhém stupni, rozšířená výuka angličtiny v devátých třídách 

a nepovinná výuka angličtiny již od prvních tříd, metoda clil, neboli volné přecházení z češtiny 

do angličtiny ve vybraných předmětech. 

Výsledky: 

kategorie anglický jazyk 5. ročník 

                                                         - Radek Mottl – 1. místo 

                                                         - Tobiáš Gavroň – 4. místo 

kategorie anglický jazyk 6. a 7. ročník 

                                                                - Michal Varkoček – 3. místo 

                                                                 - Taťána Wróblová – 4. místo 

kategorie anglický jazyk 8. a 9. ročník 

                                                               - Marek Štrbačka – 2. místo 

                                                               - Denis Sdukos – 3. místo 

kategorie německý jazyk 

                                           - Kristián Wróbel – 2. místo 

                                           - Anna Karolina Kubáňová – 3. místo 

kategorie ruský jazyk 

                                    - Alexandra Míčová – 2. místo 

                                     - Klára Maluchová – 5. místo 

 



 

 

AKCE A AKTIVITY MĚSÍCE       LEDEN 

 

 

 

Budu školákem 

Návštěva opravárenského 

učiliště 

Řemeslo má zlaté dno 

Pololetní vysvědčení 

 

 

 

19. ledna 2017 se 12 žáků devátých ročníků zúčastnilo v rámci profesní přípravy soutěže v praktických 

dovednostech pro žáky základních škol ve spolupráci s odbornými učilišti a středními školami 

„Řemeslo má zlaté dno“. 

Šestičlenné družstva si v rámci tříhodinové soutěže prošly 18-ti interaktivními stanovišti, na kterých 

se prezentovalo konkrétní řemeslo či obor praktickým úkolem. Pod odborným vedením si žáci 

vyzkoušeli vlastní předpoklady pro práci v těchto oborech: 

Elektrotechnik, provoz a ekonomika dopravy, daktyloskopie, optik, aranžér, prodavač, kuchař, číšník, 

nutriční asistent, laboratorní asistent, truhlář, obkladač, obráběč kovů, elektrikář, opravář 

zemědělských strojů, strojní mechanik, zahradník – florista. 

             Ve druhém kole se tým naší školy umístil na druhém místě se ziskem 252 bodů. 

 

 

 

 

 

 

                 Zasloužená odměna za pololetní práci    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AKCE A AKTIVITY MĚSÍCE ÚNOR 
 

 

zapojení do soutěží: 

1.2. OK olympiáda ČJ 

8.2.  ŠK OH přírodopis 

8.2., 9.2. ŠK recitační soutěž  

             1.st. 

21.2. OK zeměpis 

23.3. ŠK pěvecká soutěž 1.st  

Program prevence 2.st. 

kultura školám – divadlo loutek   

                Ostrava – 4.roč. 

 Kavárnička pro 1.tř. s Hejného   

             metodou 

 

 LVVZ 1.-2. st.  

 

 

 

Ve dnech 8. a 9. února proběhlo školní kolo 

recitační soutěže.                                                                   

Zúčastnilo se celkem 75 žáků 1. - 5.ročníků a 

výkony byly skvělé. Zvlášť mezi prvňáčky a 

druháky porota velmi obtížně vybírala ty nejlepší, 

protože všichni podali skvělé výkony. Nejlepší 

postupují do měststkého kola. 

                        

 

 

    Preventivní program s EXIT TOUR 

 

Ve středu 15. 2. 2017 proběhl na naší škole 

celodenní preventivní program EXIT TOUR. 

Zahájen byl v tělocvičně koncertem americké 

rockové kapely Divine Attraction a pokračoval 

dvěma bloky multimediálních přednášek. Žáci 6. 

a 7. ročníku se věnovali tématům šikany a 

závislostí. 



 

Součástí přednášek bylo vysvětlení základních pojmů, sociální hry a praktický nácvik 

chování. Velmi kladný ohlas měla u žáků 8. a 9. ročníku přednáška p. Tomáše Řeháka 

zabývající se onemocněním AIDS. Lektor poutavou formou žáky seznámil nejen se 

základními informacemi, ale vyprávěním mnoha příběhů učinil přednášku velmi zajímavou a 

poučnou. 

 

         

 

 

 

 



 

   

Po ukončení přednášek proběhlo v tělocvičně 

krátké hodnocení programu a o závěr se 

opět postarala kapela.  

 

Dle ohlasu žáků se celý program velmi líbil, 

oceňují, že díky americké kapele mohli část 

dne komunikovat v angličtině.  

 

 

 

 EXIT TOUR nám ukázal, že 

hodiny prevence nemusí být jen 

„nudné“ přednášky, ale že to 

jde i jinak. 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 

 

AKCE A AKTIVITY MĚSÍCE      BŘEZEN  
 

 

LVVZ – Mezivodí, Istebna 

Kultura školám K.A.R. – 3.A,B 

        1.A,C,D 

Karate - ŽP 

Budu školákem 

Vyhynulí savci – výstava -2.st.  

Dopoledne pro žáky  

                  5.tř. ZŠ Bezručova  

Krajské kolo ekologické konference  
 Canisterapie – 2.C, 2.B  

 

27. února – 3.března 2017 se zúčastnilo téměř 80 žáků 1. i 2. stupně 

lyžařského  výcvikového kurzu. 

 

 

 

 

Žáci 2.st. zdokonalovali své 

lyžařské a snowboardové 

dovednosti v areálu v polské 

Istebne, kde měli možnost 

využívat sjezdovku, sedačkovou 

lanovku a také aquapark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

 

  

 

Žáci 1.st. měli letos premiéru, v minulých letech absolvovali „ Usměvavé lyžování“,kdy každý den 

vyjížděli z domova. Tentokrát stejně jako jejich starší kamarádi měli možnost během pětidenního 

pobytu na Mezivodí získávat a rozvíjet své lyžařské dovednosti. Mezi čtyřiceti 

dětmi nechyběli ani prvňáčci. 

 

  

                     



 

  

 

 

 

 



 

 

Dne 8.3. 2017 se uskutečnila v malé tělocvičně sportovní akce žákovského parlamentu –    

   KARATE, pro žáky od 4.roč. Vedl ji pan učitel Skalík společně se dvěma dalšími karatisty. 

Účastníci se dozvěděli něco z historie karate, sledovali ukázky tohoto umění, a dokonce si i na 

vlastní kůži vyzkoušeli zápas proti panu učiteli Skalíkovi.  
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Ve středu 9.března proběhlo třetí a poslední kolo: BUDU ŠKOLÁKEM- Pohádkové sportování. 

Předškoláci předváděli svoji šikovnost při dobývání hradu, proháněli kuličku bludištěm, pomáhali v 

mraveništi u Ferdy mravence, překonávali spletitost chodby za pokladem, zahráli si na převozníka 

a na závěr balónovaná.  

    

 

 

        

 



 

    Ve čtvrtek 30. března naši školu reprezentovali na 9. ročníku Krajské žákovské 

ekologické konferenci žáci 8. A třídy Jakub Wodecki a Jiří Varmuža. Úspěšně prezentovali svou 

práci "Meandry všemi smysly". 

  

 

31.března 2017 – Canisterapie 

Školu navštívili školení psovodi s pejskem Lobym a fenkou 

Justýnkou, aby předvedli žákům 2.C a2.B terapii se psem . Pro 

člověka je pes symbolem mnoha dobrých vlastností, zejména 

věrnosti a oddanosti, neschopen lidských špatných vlastností. 

Kontakt se psem se využívá pro udržení, nebo zlepšení nálady 

dětí, pro radost z pohybu, pro samotnou motivaci k pohybu, pro uspokojování potřeby být něžný, 

projevit lásku mazlením a hlazením psa, pro snížení uzavřenosti, pro projev spontálnnosti…  

         To si tedy mohly děti vyzkoušet. 

 



 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA – KROK ZA KROKEM 

 

  



 

 

AKCE A AKTIVITY MĚSÍCE DUBEN 
 

 

 

Ozdravný pobyt 1.st. SFŽP 

Zápis žáků do 1.tř. 4.4.-5.4. 

Puškinův památník – soutěž v RJ 

Ozdravný pobyt 2.st. SFŽP 

Kultura školám K.A.R. - 5.A,B 

 

 

2.dubna 2017 vyjeli žáci 1.st. ( většinou druhé a třetí třídy) na ozdravný pobyt do 

krásného prostředí Jeseníků na Malou Morávku.  

 

Po ubytování v hotelu Neptun 

se ihned pustili do zkoumání 

přírody.

 

Kromě netradiční výuky se zaměřením na ochranu životního prostředí a přírodovědu využili 

žáci i zajímavosti okolí.        Třeba – návštěva ruční papírny ve Velkých Losinách……   

 

 



 

 



 

 

 



 

18.dubna 2017 vyrazili na ozdravný pobyt žáci 2.stupně 

Místo pobytu bylo stejné, ale počasí, které přálo dětem z 1.stupně, rozhodně neodpovídalo 

ročnímu období. 

  

Jak jinak, než využít situaci k veskrze zimním aktivitám, nechyběla ani výroba sněžnic a 

ověřování praktického využití. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Vedle plnění úkolů programu nechyběla ani zábava. 

 



 

 

  

  

Všechno končí, naplněni poznáním, zážitky, dobrou náladou a s plícemi plnými čistého vzduchu je 

třeba znovu se pustit do školní práce. 

 

 

Na ZŠ Prameny v Karviné se 10. dubna konalo okresní 

kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. tř.). Letos 

bylo téma zajímavé, ale velmi náročné - Detektivem v 

přírodě. Naši školu vzorně reprezentovaly žákyně 6. tříd 

- Eliška Vykydalová a Markéta Machoczková. V silné 

konkurenci gymnázií obsadila Eliška pěkné 6. místo.                           

 

 

 

          



 

 
 

 

AKCE A AKTIVITY MĚSÍCE KVĚTEN 
 

 

Dopravní den 

Jak správně používat mobil 

Jazyky hrou – Krajské kolo 

Svět techniky – exkurze 8.roč.  

Letiště Mošnov – exkurze 6.A 

Kultura školám – Divadlo loutek –   

        Ostrava: 2.B,C, 1.A,B,C, 

Finanční gramotnost –  

                městské kolo 2.st. 

Den udržitelného rozvoje – 1.st. 

Kulinářská soutěž - ŠP 

   

5.května 2017 proběhl Dopravní den, který je součástí 

minimálního preventivního programu.  I letos využili žáci 

2.stupně pro praktickou část dopravní hřiště. Teoretickou část   

      absolvovali většinou formou testů   

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Žáci 1.stupně získávali v teoretické části poznatky z oblasti bezpečnosti silničního 

provozu v roli chodce a cyklisty, upevňovali si poznatky o první předlékařské pomoci 

nejrůznějšími interaktivními cvičeními, řešením testů …  

 

Praktickou část absolvovali na školním hřišti, kde si mohli ověřit svou šikovnost na koloběžkách 

nebo kolech. Pro cyklisty byla ve 

spolupráci s městskou policií připravena 

přednáška na téma Vybavení kola a 

cyklista v silničním provozu. 



 

 

v průběhu měsíce probíhaly na 1.st. programy na téma : 

Jak správně používat mobil. 

                        Akce proběhla ve spolupráci se společností 

Pavučina, zaměřena byla na žáky  3. – 5. ročníku. Ve třídách se žáci formou her a prostřednictvím 

prezentací dozvěděli, jaké negativní důsledky vyplývají z neinformovanosti. Lektor v průběhu lekce 

zároveň monitoroval situaci, v závěru vyhodnotil, jak na tom děti se sledovaností televize a používáním 

mobilních telefonů jsou. Na kolik je ohrožuje komunikace na sociálních sítích a hry. 

 

Jazyky hrou - 10.května 2017 šest žáků školy zúčastnilo krajského kola vědomostní soutěže Jazyky 

hrou. Opakovaně byla tato soutěž vedena v novém formátu, dvojice řešily deset úkolů, které měly 

prověřit jejich schopnosti obstát v daném jazyce v reálném životě. V ruském jazyce se naši žáci 

Alexandra Míčová a Radovan Gřešek umístili na druhém místě a v jazyce anglickém Marek Štrbačka a 

Denis Sdukos na třetím místě. 

 

V rámci profesní přípravy se uskutečnily dvě exkurze – Svět techniky a letiště Mošnov. 

11. května 2017                                        

Do světa Techniky v Ostravě Dolních 

Vítkovicích tentokrát zavítali                                   

žáci 8.A a 8.B 

 

 

    

 



 

Zcela jiné zážitky měli žáci 6.A.  16.května 2017 zavítali na letiště Leoše Janáčka v Mošnově. 
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24. května 2017 –Finanční gramotnost 

„ Kdo je připraven, není překvapen“ aneb Jak žáci bohumínských škol úspěšně zvládají 

nástrahy světa financí 

Ve středu 24. 5. 2017 uspořádala ZŠ a MŠ Čs. armády již 3. ročník soutěže ve finanční 

gramotnosti, do které se zapojily všechny bohumínské základní školy a gymnázium. Akce se 

konala za finanční odpory města Bohumín, Uni Credit Bank osobně zastoupené p. Mgr. Markem 

Palkou, sponzorskými dárky přispěla rovněž společnost BNP Paribas Personal Finance. 

Znalosti z oblasti finančního světa si žáci prověřili na úkolech z oblasti hospodaření 

domácnosti, museli prokázat orientaci ve finančních produktech, že ví,jak reklamovat zboží, 

že rozumí rozdílu mezi debetní a kreditní kartou, jak se orientují v cizích měnách a v 

kurzovním lístku odlišují valuty od deviz a řešili úkoly z oblasti spotřebitelských úvěrů . 

1. místo obsadil tým ZŠ a MŠ Čs. Armády Bohumín ve složení Alexandra Míčová, 

Karolína Skokanová a Radovan Gřešek. 
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Zajímavosti:                                                                                                       

 

Šéfkuchař se zahraničními zkušenostmi na ZŠ ČSA 

V pondělí 22. a v úterý 23. května navštívil školní 

jídelnu při ZŠ ČSA šéfkuchař David Wisniowski, který 

jednak předvedl našemu týmu kuchařek některé z 

moderních trendů v gastronomii a zároveň připravil pro 

naše strávníky úterní obědové menu. Pravidelní 

odběratelé dostali příležitost zakusit fish and chips na 

bulguru s ředkvičkami a pošírovanou brokolicí nebo 

tradiční svíčkovou na smetaně.  

 

 

Kulinářská soutěž  I někteří naši žáci rádi zabrousí k plotně a vařečce, jak o tom svědčí akce 

školního parlamentu – soutěž o nejlepší Hot-dog, která proběhla v naší školní kuchyňce. Nejprve 

se utkali šéfkuchaři čtvrtých a pátých ročníků a vykouzlili nejen chutné, ale i oku lahodící hot-dogy.  

     

    

Porota to měla velmi těžké, ale nakonec rozhodla takto: 

1. místo třída 4. A     2. místo třída 5. A     3. místo třída 4. C  
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Poté byli na řadě kuchařští mistři II. stupně. I oni připravili úžasně vypadající a chutnající hot-dogy. 

                                                                                                   1. místo třída 8. A       2. místo třída 6. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. května se na náměstí v Bohumíně konala akce zaměřená na environmentální vzdělávání dětí 

s názvem Den udržitelného rozvoje. Uspořádaly ji koordinátorky EVVO všech bohumínských 

základních škol a gymnázia spolu s městským úřadem (odborem školství a odborem životního 

prostředí). Stánky navštívila bezmála tisícovka žáků od 1. do 5. třídy z celého města. 

 

Děti si odnášely množství nových informací, prakticky si vyzkoušely své znalosti z nejrůznějších 

oblastí ochrany přírody a nechybělo ani přírodní tvoření, mnozí se poprvé setkali s canisterapii a 

dozvěděly se, jak se cestuje zdravotně postiženým.  
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AKCE A AKTIVITY MĚSÍCE ČERVEN 
 

 

Den dětí, Sportovní den 2.st. 

Finanční gramotnost celostátní kolo 

MK Atletika 2.st. 

Přijetí nejlepších žáků MěÚ 

Kultura školám K.A.R. Impuls, Radost 

Projektové dny : OČMS, Obrana 

vlasti, Etika  

Soutěž : Nejlepší čtenář 

Školní výlety       
 Bim,bam – náměstí T.G.M.  

 Vyřazení žáků 9.roč.  

 

 

1.červen 2017 patří jako každoročně výhradně dětem. 

I letos si učitelé pro děti připravili zábavné dopoledne a vyvrcholením byla mražená  

sladkost všem. Žáci prvního stupně si pohráli ve velké tělocvičně na různých zábavných 

stanovištích, ti starší se utkali ve vybíjené. I žáci druhého stupně prožili svůj den 

sportovně na nejbližších sportovištích, které město nabízí, nechyběl ani minigolf. 
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 Po květnovém vítězství v městském kole soutěže ve finanční gramotnosti si žáci 9. A - Alex 

Míčová, Radek Gřešek, Kuba Šindelka a Kristián Wróbel prověřili své znalosti a dovednosti z 

finanční matematiky na 4. ročníku mistrovství ČR ve Finanční svobodě konaném 6. 6. 2017 

v Praze. 

Soutěže se zúčastnilo 84 družstev z 29 základních a středních škol. Obě soutěžící dvojice 

naší školy úspěšně zvládly dva velmi náročné herní scénáře a splnily hrou stanovené cíle. 

Žáci 9. A uspěli na Mistrovství ČR ve 

finanční svobodě 

Žáci 9. A Kuba Šindelka a Kristián Wróbel 

vybojovali na Mistrovství ČR ve Finanční 

svobodě konaném 6. 6. 2017 na Gymnáziu 

Budějovická v Praze skvělé 7. místo z 82 

přihlášených družstev ze základních a 

středních škol z celé republiky. Základní i 

střední školy soutěžily ve společné 

kategorii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V pátek 9. 6. 2017 proběhlo na 

našem atletickém stadionu městské 

kolo v atletice.  

Za krásného počasí byly k vidění 

výborné atletické výkony žáků naší 

školy, ale i ostatních bohumínských 

škol. Školu reprezentovaly družstva 

mladších i starších žáků a žákyň. 

Soutěžilo se v běhu na 60m , skoku 

dalekém, hodu míčkem, vrhu koulí, 

běhu na 600, 800 nebo 1000m a štafetových bězích.  

Po sečtení všech bodů za umístění v jednotlivých disciplínách se naše škola umístila na 

prvním místě!  

 

Měsíc červen je vždy ve znamení školních výletů, kdy velcí i malí vyrážejí za poznáním, 

zábavou, sportem, nevšedními zážitky …. Kam se kdo podíval ? 

9.B,8.B – Javorový  

  

9.A,8.A  - Štramberk 

   



 

6. B a 7. tříd - Teplice nad Bečvou, Štramberk.  

    

Skalka 4. A, 5. A  

   

ZOO Ostrava – 4.B, 4.C 

                                       1.ročníky  

                                       3.C, 4.D 

Mosty u Jablunkova – 3.A, 3.B 

Ostrava Laser game a Fungolf 5.B 

 

 



 

Výlet Malý svět techniky U6 - druhé třídy   

 

 

                                                           

 

 

I přes finiš na konci školního roku se našel čas na zapojení do dalších aktivit. 

Soutěž:     Nejlepší čtenář neznámého textu 

Dne 20.6. se žáci 2. stupně zúčastnili soutěže o Nejlepšího čtenáře neznámého textu v 

knihovně. A. Wojnarová, J. Zajíček, T. Wróblová, K. Koktová, A. Honyszová a K. Jaworská 

bojovali v konkurenci bohumínských škol. Katce Koktové gratulujeme k 1. místu v kategorii 7. 

ročníků. 

    

 

https://www.facebook.com/253937668062348/photos/pcb.1243233289132776/1243233115799460/?type=3
https://www.facebook.com/253937668062348/photos/pcb.1243233289132776/1243233115799460/?type=3
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https://www.facebook.com/253937668062348/photos/pcb.1243233289132776/1243233165799455/?type=3
https://www.facebook.com/253937668062348/photos/pcb.1243233289132776/1243233122466126/?type=3


 

 

Zajímavosti : I naši žáci přispěli  -  V Bohumíně mají třináctý rekord 

 

Už o třináctý český rekord pro město Bohumín se zasloužila necelá tisícovka školáků, 

která na zdejším zaplněném náměstí T. G. Masaryka předvedla současně rytmickou hru 

na tělo s názvem Bim bam bidi. 

    

  

 



 

A na závěr: 

Tak jako se žákovský parlament staral o zajímavé školní aktivy pro žáky druhého stupně, 

i žáci prvního stupně si zasoutěžit v aktivitách Holky a kluci v akci – netradiční zábavné 

sportování  

Vzpomínky na prázdniny.  

  

V předvánočním duchu.  

    

Jarní pětiboj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pozadu s aktivitami nezůstalo ani SRPŠ – v průběhu školního roku se mohli žáci i rodiče 

pobavit na zajímavých akcích : 

Halloween 

 Nesměla chybět  ani     

                       Mikulášská nadílka  

 

 

 také trochu 

sportování  

 

obzvlášť mimořádný byl Dětský maškarní ples 

 Místo klaunů se kouzlilo a děti si odnesli vymodelované 

balonky. Magie, to byla šou nejen pro děti, ale i dospělé. 

Jelikož přišlo okolo 70 dětí, fronta na balonky se zdála 

nekonečná.  

                 

                    A na závěr        

   školního roku 

 

                                                                      

Přijďte si zabruslit 25. 1. 2017 od 16.00 do 

17:30 akce je hrazená SRPŠ                                     

za dítě zodpovídají rodiče 

 

 



 

 

ZŠ Čs. armády v MĚSTSKÝCH BOHUMÍNSKÝCH NOVINÁCH  

O  K  O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

         

 

 

       

 



 

 

Školní rok 2016/2017 skončil, ale je třeba již pohlédnout do budoucnosti. Jedním z řady 

úkolů je prevence šikany. 

21.6.2017 se 

ZŠ a MŠ ČSA v rámci zajišťování bezpečného a příjemného klimatu ve škole přihlásila do preventivního 

programu proti šikaně: „Nenech to být“ (NNTB). Principem programu, na jehož vývoji se podílelo mj. MŠMT a 

Linka bezpečí, je dát dítěti, nebo i rodiči, možnost anonymně a naprosto bezpečně nahlásit problémy ve 

školním kolektivu, jež by mohly přerůst, nebo již přerostly v šikanu. Rizikové chování lze hlásit na 

webu: https://nntb.cz, případně přes mobilní aplikaci, která je volně ke stažení na výše zmíněné webové stránce. 

Nahlášené případy vyhodnotí a posléze se jim budou věnovat školní specialisté. Přihlášení se do programu NNTB 

je jedním z celé řady způsobů, kterými se naše škola snaží aktivně bojovat proti jakékoliv formě násilí a 

ubližování. K bezpečí na škole ale můžete přispět i Vy sami, nezůstávejte vůči případům napadání a ubližování 

lhostejní, svěřte se nám s nimi! 

 

 

DĚKUJEME PEDAGOGICKÉMU SBORU A VŠEM, KDO SE PODÍLELI NA 

ÚSPĚŠNÉM ZVLÁDNUTÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017. 

 

 

 

https://www.nntb.cz/

