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                           Zaměstnanci školy: 

Pedagogický sbor: 

         Ředitel: Mgr. Adrian Kuder                   •   kuder.a@zscsa.cz 

         Zástupce ředitele:       II. st. Mgr. Petr Šlachta            •  slachta.p@zscsa.cz 

                                               I. st.  Mgr. Gabriela Kolomazníková      •  kolomaznikova.g@zscsa.cz 

         ICT koordinátor: Mgr. Aleš Bajnar  • webmaster@zscsa.cz 

         Výchovný poradce: PaedDr. Eva Mžiková        • mzikova.e@zscsa.cz 

                                           Mgr. Zuzana Sternadlová • sternadlova.z@zscsa.cz 

Metodik prevence: Mgr. Jana Pětrošová      • petrosova.j@zscsa.cz 

Speciální pedagog: Mgr. Hana Potyszová        • potyszova.h@zscsa.cz 

Vyučující na I. stupni: 

Mgr. V. Wrožynová, Mgr. R. Kociánová, Mgr. R. Křivoňová, Mgr. L. Röselová, Mgr. P. Rotterová 

Mgr. H Wrožynová, Mgr. J. Slobodová, Mgr. L. Dočkalová, Mgr. D. Kończaková,  

Mgr. R. Vavříčková 

Mgr. I, Mundierová, Mgr. J. Čepeláková 

Vyučující na II. stupni: 

Mgr. Z. Petrušková, Mgr. A. Skalík, Mgr. A. Bajnar, Mgr. P. Stoklasová, Mgr. R. Wodecki 

Mgr. J. Suchánková, Bc. M. Kračmar, Mgr. Z. Sternadlová, PaedDr. Eva Mžiková 

Mgr. P. Blokešová, Mgr. E. Mikula, Mgr. M. Jánská, Ing. T. Mutina, Mgr. K. Drobíková 

Mgr. M. Kyselová, Mgr. J. Pětrošová, Mgr. A. Vítkovský, Mgr. T. Polák, Mgr. J. Pezda 

  



Počet žáků celkem: 1.st. -  224 + 3 z Ukrajiny,   2.st. – 236   463 

Počet tříd : 1. st. – 12          2.st. - 11 

 

Pedagogičtí asistenti: Bc. D. Kučová DiS, I. Weissmann, J. Radicsová 

Školní družina:  Bc. M. Varmužová, Bc. K. Tvrdá, I. Weissmann, Bc. D Kučová DiS, Š. 

Grumannová. 

 

Správní zaměstnanci 

Školnice: Jana Morcinková 

Údržbář: Tomáš Daniel 

Uklízečky: Martina Durdilová, Jolana Roháčová, Daniela Žídková, Romana Pastušková 

  

Ekonom školy:    Barbora Michurová 

Účetní školy:       Ing. Anna Gomolová 

                                  Sekretariát:        A. Malyszová  

 

 

4. A Ključiková Tereza 

4. B Müller Tobias, Cichoňová Julie 

5. A Žižková Tereza 

5. B Dendisová Adéla, Pašík Petr 

5. C Hellerová Elen, Suchánková Eliška 

6. A Dýčka Marián, Sláma Jan 

6. B Palka Tobiáš 

6. C Kříž Dominik, Popek Tobiáš 

7. A Kolesárová Lucie, Kolečková Sabina 

7. B Kučová Ester, Pospiech Zdeněk 

8. A Braczková Karolína, Gospodarczyk Adam 

8. B Mikošková Karolína, Gabčová Adriana, Dobrocká Alena 

9. A Derfényiová Alexandra 

9. B Břusková Veronika, Zimulák Jan 

9. C Beranová Elise, Nadažy Adam 

 

 

Žákovský 

parlament 

 
       



 

Aktivity a akce školy: 

Zahájení školního roku bylo spjato s řadou hygienických opatření, vyplývajících z nařízení MZ a MŠMT. 
Bylo zahájeno pravidelné testování žáků na Covid 
Došlo také k organizačním změnám ve výuce - zkrácení velké přestávky z původních 25 minut na 20 minut, 
z toho důvodu byly upraveny konce vyučování. (11:40, 12:35 a 13:30) 

 
 

1.září – zahájení školního roku - testování žáků na Covid 

 

První třídy – zahájení s klaunem Hopsalínem  

Jako každoročně se prvňáčci seznámili se svými třídami 

a paní učitelkami, 

dozvěděli se, jak to 

všechno bude dál… 

Následovalo radostné 

dovádění v tělocvičně 

školy s klaunem      

                                          Hopsalínem.  

 

                     

 

6. září – projektový den  OČMS, ETV   

OČMS – žáci se seznamovali se složkami záchranného systému dle 

vlastního výběru: prezentace, výuková videa, hry a kvízy… 

 

  

Etická výchova s cílem osvojovat si  

sociální dovednosti potřebné pro kontakt s ostatními lidmi a 

vytváření prosociálního společenství dětí ve školním prostředí. 

 

 
 

 

 

 



13.září – Adaptační kurz 6.ročníků Penzion Zátiší Komorní Lhotka 

 
První den - procházka po ní vynikající oběd, odpoledne plné sportu (fotbal, volejbal, badminton, 

atd.) Sluníčko nám svítilo a děti celý den aktivně sportovaly 

 Druhý den - dopolední procházka a aktivity na 

důvěru, týmovou hru, aj.  

Odpoledne turistika cíl Ondráš a Godula. 

 
 

Třetí den - Dopolední Land art v lese.  Děti 

ve skupinkách vytvořily originální umělecká 

díla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpolední výšlap na chatu Kotař  

 

    
 

Čtvrtý den – krásné počasí vydrželo až do konce 

Sport, procházka, odpočinek, pantomimum, malování a hlavně závěrečná diskotéka .  

                                                                 
 

Pátý den – vše sbalit a zpět domů.  Nové třídní kolektivy jsou připraveny na celoroční školní práci. 

 

 

 
 

 

22. září se žáci 9.tříd v rámci 

profesní přípravy zúčastnili  

Dne řemesel pořádaného SŠ 

Bohumín. Určitě zde mnozí z nich 

našli inspiraci při svém rozhodování, 

kde povedou jejich kroky v dalším 

životě. 

 

 

 
 

 



 

 
 S  

 

 

 

Aktivity a akce školy: 

Knihovnické lekce 1.třídy, 2.třídy, 5.C, 4.A se tentokrát uskutečnily ve 

třídách, znovu zasáhl Covid a bylo nutné dodržovat proti epidemiologická opatření. 

Besedy k volbě povolání – 9.ročníky 

11.října - Kultura školám – 1.třídy : Červený střevíček a  sedm statečných   

15.října  Soutěž VV – 2.A,B, 3. A, 4. B  

25.října projektový den – Obrana vlasti se uskutečnil v rámci jednotlivých tříd 

přiměřeně ročníkům. Žáci si přiblížili význam Armády ČR formou prezentací, videí, kvízů a 

omalovánek, 6. – 7. roč. – návštěvou bunkru 

  

Ve druhé polovině měsíce opět zasáhl Covid, od 20.10. přešly 7. – 9.roč. 

na distanční výuku a plánovaný Den exkurzí 26.10. se neuskutečnil 

vzhledem k opatřením a doporučením MŠMT. 

 

 

 

Následující měsíc listopad se nesl stále pod vlivem opatření Covid. 

Jednotlivé třídy střídavě upadaly do karantén a přecházely na 

distanční výuku, po skončení karantén se vracely zpět k prezenční 

výuce. Nicméně i přes obtíže, některé plánové akce se uskutečnily.  

 

 



 

 

 

 

 

Aktivity a akce školy 

 

 
 

 

1. listopadu – Společná výuka 1.a 2.tříd s dětmi MŠ Nerudova. 

Předškoláci se přišli podívat, jak to vypadá ve vyučování, nahlédli do přírodovědné učebny, 

kde obdivovali vystavené exponáty a ve finále návštěvy si společně zasoutěžili v tělocvičně - 

Zimní sportování. 

 

3. a 4. listopadu – akce knihovny: Pohádkové klíčování, kterého se zúčastnili. Žáci 2. A a 2. 

B. V lekci se dozvěděli mnoho zajímavého ze života živočichů na podzim.  
 

3. listopadu – Pythagoriáda  

Ve středu 3.11. proběhlo ve všech třídách 2. stupně školní kolo celostátní 

matematické soutěže Pythagoriáda. Do školního kola se zapojilo 108 žáků  

6. - 9. ročníku.  

Skvělého výsledku s postupem do okresního kola dosáhli Klárka Klepková a Eliška Křistková z 

8. B a Ondra Šindelka z 9. A.  

Okresní kolo proběhlo ve středu 8. 12. na naší škole online formou.  

Děkujeme všem zúčastněným za snahu poprat se s nástrahami zadaných úkolů a vyučujícím 

matematiky za pomoc při organizaci soutěže.  

 
 

 

12. listopadu a 19. listopadu proběhly knihovnické lekce 6.B, 8.A a 8.B 

Náslechová hodina – Matematika Hejného se neuskutečnila z důvodu opatření Covid. 

Stále probíhalo pravidelné testování na Covid. 
 

Z organizačních důvodů a v souvislostí se současnou epidemií Covid 19 byly vyhlášeny na ZŠ 

ČSA od středy 24. 11. – úterý 30.11.2021 volné dny. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity a akce školy 

  
 

6.prosince – Mikuláš  
 

Tentokrát navštívil Mikuláš s nadílkou v zastoupení členů žákovského parlamentu a žáků   

9. roč. Mikuláš s čertem a anděly rozdali dětem balíčky s dobrotami a nezapomněli některé 

pomazat uhlím. 

 
 

 

 

17. prosince – Tonda obal 

Na prvním stupni proběhl ekologický program se zaměřením na 

zacházení s odpady. Hravou formou se děti učily třídit odpady, ve 

skupinkách plnily zadané úkoly a starší žáci na prvním stupni 

získávali nové informace o zpracovávání odpadů prostřednictvím 

videa.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Konec měsíce – předvánoční čas se nesl ve znamení vánočních besídek ve 

třídách, kde si děti připomenuly vánoční zvyky a tradice, předávaly si 

navzájem dárky a ve škole si navodily vánoční pohodu.  

 

       Podívejme se do některých 

 9.C              

                                

5.C 

 

 
  

 

4.A  

        

 

   6.C 

 

6.C 



 

4.B 

       

1.B       

 

2.A         

   

2.B 

  



   

      3.A     

 
 

  

 

 

 

 

 

Aktivity, vědomostní soutěže a akce školy: 

 

 

Od 2. ledna byl zahájen plavecký výcvik žáků 2., 3. a  

4. ročníků pod odborným vedením instruktorů plavecké školy 

BOSPOR . 

  

24.ledna – Dějepisná olympiáda  

Vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili  

51. ročníku Dějepisné olympiády a byli 

velmi úspěšní. 

1. místo- Nikol Orawczaková 9. A, Natálie 

Zámečníková 9.B, Martin Marcol 8. A 

2. místo- Ondřej Šindelka 9. A 

3. místo- Nela Držiaková 8. B, Eliška 

Křístková 8. B  
                                                    

 20.ledna – školní kolo Olympiády z českého jazyka                                             

proběhlo na druhém stupni. Deváťáci i osmáci se výzvy nezalekli a úkoly z 

gramatiky a slohu plnili s velkou vervou. 

Do okresního kola  postoupili ti nejlepší:  

1. místo - Vanessa Molek - 9.A (47 bodů), 2. místo - Ondřej Šindelka – 9.A (46 bodů) a  

3. místo - Aneta Gajdošíková – 9.B (44 bodů) 

 



27. ledna školu navštívili předškoláci z MŠ Čáslavská, aby se podívali, jak to ve skutečné 

škole vypadá. Nahlédli do všech odborných učeben, v tělocvičně si zasportovali a na odchodu 

dostali dárečky, které pro ně vyrobili žáci 1.stupně. 
  

                            
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Aktivity, vědomostní soutěže a akce školy: 

 

1.února – školní kolo Zeměpisná olympiáda  

V úterý 8.2. proběhlo 

školní kolo 22. ročníku 

zeměpisné olympiády. V 

kategoriích A (6. ročník), 

B (7. ročník) a C (8. a 9.ročník) změřilo své 

znalosti a dovednosti celkem 20 žáků.  

V kategorii A se na prvních třech místech 

umístili: 1. místo: Dominik Kuder (6.A), 2. 

místo: Tobiáš Popek (6.C), 3. místo: Marián 

Dýčka (6.A)  

V kategorii B se na prvních třech místech 

umístili: 1. místo: Adéla Slaninová (7.A), 2. místo: Tomáš Pompa (7.B), 3. místo: Eliáš Frňka 

(7.A)  

V kategorii C se na prvních třech místech umístili: 1. místo: Martin Marcol (8.A), 2. místo: 

Alex Liška (8.B), 3. místo: Ondřej Šindelka (9.A) 

 

 



8. února – Exkurze planetárium 6.A,B 

8. února se žáci 6.tříd zúčastnili exkurze do planetária. Velké díky patří organizátorce a 

skvělé průvodkyni p. Mrg. Pavle Skokanové a samozřejmě městu Bohumín, které tuto akci 

žákům připravilo a celé financovalo. Nejen že si to děti parádně užily, ale i mnohé se 

dozvěděly a poznaly. 

 

   

    

 

 

8. února – Budu školákem – tradiční akce pro předškoláky a jejich rodiče. Budoucí prvňáčci 

a jejich rodiče si prohlédli školu, rodiče se dozvěděli o chodu školy a zaměření výuky, akcích, 

které škola pořádá a samozřejmě vše potřebné pro jejich děti před nástupem do školy. 

 

  



 

Děti si vyzkoušely práci ve školních lavicích a hodně zajímavá pro ně byla návštěva odborných 

učeben fyziky a chemie, kde vyučující druhého stupně doslova kouzlili. 

 

             
 

   

 
 

9. a 10. února – Změna prostředí ZŠ/SŠ – žákovské besedy 9.A,B,C  

 

 

9. a 10. 2. 2022 se žáci 9. roč. zúčastnili besedy na téma 

přechod ze ZŠ na SŠ, 

zabývali se styly učení, jak se 

připravit na studium na SŠ, 

dozvěděli se o osobě, jakými 

učebními typy jsou, co by jim 

pomohlo ke studiu, jak uspět 

a mnoho dalšího.  

 

                 
 



 

11. února – Preventivní besedy Exit tour (7. – 9.roč.)  

 

Každá třída prošla 2hodinovou přednáškou s lektory na dané téma a poté následoval 1hodinový 

workshop v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. 

Všechna témata (Komenského příběh lidskosti, Hrdinství, Jak zvládat těžkosti, Sex, AIDS a 

vztahy) zavedla žáky k zamyšlení a jistě obohatila jejich osobní životy. 

 

 
 

 
 

14. – 18. února LVVZ 1.st. 
14. února vyrazili žáci 1.st. pod vedením p.uč. Mutiny na lyžařský výcvik.  

Místo?: Horní Bečva, skiareál Sachova Studánka. 

Sněhu bylo dost, tak si děti mohly zdokonalovat své lyžařské dovednosti. 

Ani zábavné aktivity na svahu nechyběly. 

     
 

                 
 



 

   Nejen aktivity na svahu, ale i zábava a sportovní aktivity v krásném 

prostředí hotelu. Od rána do včera měly děti o program postaráno.  

 

       
 

 
 

15. února – Exkurze  Planetárium 6.C 

 

 

16. února – školní kolo Přírodovědné olympiády, která proběhla pod 

vedením p.uč. Petruškové ve dvou kategoriích: C – pro žáky 8. roč. a 

kategorii D pro žáky 6. -7. roč. Nejlepší v kategorii C: N. Buchtová 

a R. Buchtová a K. Auxová. Do okresního kola postoupily:  

N. Buchtová a R. Buchtová. 

Vítězové kategorie D:  – T. Sova a J. Sova postoupili do okresního kola.  

 

 

18. února – školní kolo matematický Klokan a Cvrček 

Matematická soutěž Klokan proběhla ve 4.- 9.ročnících a celkem 

se jí zúčastnilo 141 žáků. Cvrček byl určen pro žáky 2. a 3. roč. 

Vítězové 6. a 7. roč. – 1.místo Dominik Kříž, 2. místo Dominik Kuder, 3. 

místo Barbora Bacíková 

Vítězové 7. a 8. roč. – 1. místo Ondřej Šindelka, 2. místo Filip Karas,  

3. místo Pavel Bajgar 

Vítězové 5. roč. – 1. místo Marková Karin, 2. místo Petr Pašík, 3.místo Patrik Sarganek 

Vítězové 4. roč. – 1. místo V. Skalík, 2. místo N. Sýkora, 3. místo K. Kublová 

Vítězové 2. a 3. roč. – 1. místo Vojtěch Kupczyn, 2. místo Ondřej Adamec, 3. místo Jan Chorý 

       

 



24. února Dentální hygiena  

 

– v prvních a druhých ročnících proběhy besedy na téma Péče o zuby, ve 

kterých se děti dozvěděly, jak správně o své zuby pečovat, 

ale prakticky si nacvičovaly čištění zoubků pod vedením 

odborné asistentky. 

 

     
 

 
 

28. února – školní kolo Recitační soutěž 1.st. 

 

Do soutěže se zapojilo 40 žáků 1. – 5. ročníku, proběhla ve 

třech kategoriích – 1.roč., 2.-3.roč a 4.-5.roč. Atmosféra 

soutěže byla skvělá. Všichni soutěžící byli výborně připraveni, pro porotu bylo tedy 

velmi obtížné, vybrat ty nejlepší. Pro postup do městského kola (15. března 2022  

v sále LŠU) bylo vybráno 14 žáků, kteří naši školu reprezentovali. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



  

28. února – 4. března – LVVZ – druhý stupeň 

    Na přelomu února a března vyrazili na lyžařský kurz tentokrát žáci  

2. stupně. Místem pobytu a sportování 44 žáků bylo tentokrát Jistebné, 

na polsko-českých hranicích, kde se žáci zdokonalovali v jízdě na lyžích a 

snowboardech pod hlavním vedením p. uč. Skalíka, Kráčmara a Šlachty.  

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

  

 

   
 

     

Nesmí chybět ani pořádná 

zábava a ještě několikrát na 

svah a jede se domů. 

            
 

 
 

Konec pózování a jde se na svah 



 

 

 

 

 

 

Aktivity, vědomostní soutěže a akce školy: 

 

2. března – kultura školám – filmové představení v K.A.R. Bohumín Encanto pro žáky 4.- 5. 

ročníků 

 

 

Od 14. března – 31. března průběžně – Knihovnické lekce 4.C, 2.B, A, 5.C, 

3.B, 4.B,C.  

 

 

15. března – Divadlo loutek Ostrava – žáci pátých ročníků navštívili 

divadelní představení s ekologickým zaměřením : Plasťáci útočí  

 

 

15. března – městské kolo Recitační soutěže, které se zúčastnilo 14 žáků 1. st. a jedna 

žákyně 2. st. Byli více než úspěšní. Všichni soutěžící si odnesli účastnický list, pěkný zážitek a 

vítězové knižní odměny. Pět ze zúčastněných se umístilo na 

předních místech: Derféniová Alexandra ( 9.A) 2.místo- 

postup do okresního kola,                           

 Bára Mařádková ( 1.A) 1. místo , Sofie 

Dýčková ( 3.A) 1. místo, Lukáš Mařádek (4.A) 1. místo, Elen 

Hellerová (5.C) 2. místo.  

      Všichni postoupili do okresního kola.                                   

                                                                                            

                   

 

 

 

 
 

 

 Celý svět zasáhla válka na Ukrajině. Mnoho 

obyvatel bylo nuceno opustit svou vlast a nalezly 

pomoc a azyl v nebližších evropských zemích. 

Každý, kdo mohl, pomáhal.  

                   I naše škola se zapojila.  

16. března - jsme se zúčastnili dobročinné akce Krabice od srdce.   

 



Krabice od bot - Krabice od srdce byla organizována Diakonií ČCE + TV Nova. Jednalo se o 

mimořádnou sbírku na pomoc ukrajinským dětem utíkajícím před válkou. Dobročinná sbírka se 

konala od 18. do 20. března ve větších městech po celé zemi vždy u vybraných poboček sítě 

hypermarketů Albert. Asistenční centra pro uprchlíky projevila 

zájem především o vybavení a zábavu pro děti různého věku, 

jako jsou například pastelky, křídy, tužky, fixy, papíry, 

omalovánky, modelína a další maličkosti, které by jim mohly 

udělat radost. Zapojit se mohl každý. Stačilo, když naplnil 

krabici od bot a přinesl ji do vestibulu naší školy. 

Podle instrukcí se krabice plnily a hromadily, v mnohých byly i osobní vzkazy ukrajinským 

dětem. 

Ve finále to vypadalo takto :  

 

 

Vedení školy pak v sobotu odvezlo vše na sběrné místo - Orlová Hypermarket Albert. 

 

 



 

17. března – městská Jazyková soutěž, které se zúčastnili také naši žáci. Soutěž 

tentokrát pořádala ZŠ Benešova a soutěžilo se v pěti kategoriích. Tři patřily angličtině a 

dílčím věkovým skupinám, zbývající němčině a ruštině.                                                                          

Umístění získali v angličtině Karin Auxová – 3. místo, v němčině – Eliška Křístková – 2. místo,    

v ruštině – Natálie Zámečníková – 1. místo, Pavel Bajgar – 3. místo. 

 

     21. března – Divadlo loutek Ostrava                   

V rámci kultury školám žáci 2.A, B a 4. C shlédli představení Ronja, dcera loupežníka. Určitě 

si všichni odnesli pěkný zážitek.   

            
 

21. března – Pasování na čtenáře 

Bohumínská knihovna jako každoročně uspořádala zábavné pasování 

prvňáčku na čtenáře, při kterém nesměl chybět pohádková pan král. 

            
 

 

21. března – okresní kolo: recitační soutěž Dětská scéna, které proběhlo v Karviné 

v Juventusu. Naší žáci opět sklidili velký úspěch:  

0.Kategorie - Bára Mařádková, 1. místo - postup 

do krajského kola 

1. kategorie - Sofie Dýčková, 2.místo - postup do 

krajského kola 

2. kategorie - Ellen Hellerová 2. místo,  

                       Lukáš Mařádek 3. místo. 

    

                



 
21. března – Bohumínský zpěváček 

V pondělí 21. března proběhlo v bohumínské 

základní umělecké škole městské kolo ve zpěvu 

lidových písní těšínského Slezska. Naši školu 

reprezentovalo pět dětí. Všechny zpívaly velmi 

hezky. Lucie Štěrbová a Amálie Eckertová se 

umístily, každá ve své kategorii, na druhém místě. 

Lenka Jarošová získala 1. místo, stejně jako 

Veronika Jarošová a Jakub Coufal, který navíc 

postupuje do okresního kola.                    

 

          22. března – velká cena ZOO Ostrava,  

 

které se zúčastnil tým žáků ve složení : Dominik Kuder, Milena 

Tothová, Sofia Čajanová, Marián Dýčka, Tobiáš Mika, který se 

umístil na 11. místě.  

                                                                         
24.března Budu školákem 2  

 

Pokračování akce pro 

budoucí předškoláky a 

jejich rodiče, kterého se 

mohli zúčastnit ti, kteří 

nestihli první akci, ale i ti, 

kdo už naši školu 

navštívili. Program byl 

odlišný, tentokrát  

zaměřený 

více na 

sportování. Za své sportovní výkony obdrželi všichni 

předškoláci zasloužené medaile a pamětní list. 

                 

                         
 

 



 

 
 

 
 

28. – 31. března – Preventivní programy 

e-Duha- zaměření :  

1.roč. – Kamarádi online, 2.roč.- Youtube a Youtubering, 3.roč.- Rizika online her,  

4. roč. Děti a sociální sítě, Kyberšikana, 5.roč. Netiketa, 6. roč. 

Závislosti online, Kyberšikana, 7. roč. Svět digitálních her, 8. 

roč. – Hazard, 9.roč. – Internetová komerce. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aktivity, vědomostní soutěže a akce školy: 

 

1.dubna – Krajské kolo recitační soutěže 

 
NAŠE RECITÁTORKY PATŘÍ K NEJLEPŠÍM V KRAJI! 

V pátek 1. 4. se konalo v ostravském SVČ Korunka krajské 

kolo recitační soutěže "Dětská scéna". Účastnili se jej 

výherci okresních kol v rámci celého Moravskoslezského 

kraje naše recitátorky Bára Mařádková (1.A) a Sophie 

Dýčková (3.A) byly vyhodnoceny mezi nejlepšími v kraji. 

Svým ztvárněním básní o ztracené myši a o Káče, které se 

bojí i samotné peklo, náročnou porotu přesvědčily, že právě 

ony patří ve své kategorii ke třem nejlepším v kraji. Skvěle reprezentovaly naši školu, děkujeme.  

 

 

Budu školákem 2 



 
 

5. – 6. dubna – Zápis do 1. tříd 

 

    
 

 
 

Od 5. dubna probíhaly knihovnické lekce,  

kterých se zúčastnili žáci 1.A,B, 6.B, 3.B, 8.A,B, 3.A, 6.B, 4.A, 5.A, 7.A, 6.A. 

 

Besedy s Petrem –  

knihovna K.R.B. Bohumín připravila pro zájemce velmi zajímavý a hlavně 

zábavný program s hercem ostravského divadla – Beseda s Petrem, ve 

které se děti dozvěděly mnoho zajímavého o divadle, samy si 

vyzkoušely, jak vzniká divadelní představení, a staly se malou chvíli 

herci. 7.4. – 3.A, 4.B, 8.4. – 2.A,B 

 
 

 11. dubna – okresní kolo Biologické olympiády kategorie C 

V pondělí 11. dubna reprezentovala naši školu v okresním kole biologické 

olympiády letos vyhlášené na téma "Jak přežít zimu" Natálie Buchtová z 8. A.  

          V této náročné soutěži obsadila krásné 8. místo. 

 

 



V termínu od 6. do 19. dubna – pokračování Preventivní programy Renarkon, témata byla 

opět zvolena podle jednotlivých ročníků a byla pro děti velkým přínosem. 

Komunikace a vztahy v kolektivu - 6.A,B,C   7.A,B 

Poruchy příjmu potravy – 9.A,B,C,   8.A,B   

Buď O.K. – 4.A,B,  2.A,B 

Kouzelná slovíčka – 3.A,B 

Individualita – 5.A,B,C  

 

 

Výuka na dopravním hřišti – 12.4. – 3.A,   21.4. – 3.B  

 
 

22. dubna – okresní kolo Biologické olympiády 

 

 

22. dubna reprezentovali naši školu na okr. kole 

biologické olympiády bratři Sovovi z 6. B. V této 

náročné soutěži Jakub Sova obsadil pěkné 5. místo a 

Tobiáš Sova výborné 2. místo!  

Tobiáš Sova postoupil do krajského kola. 

 

 
 

25. dubna – Ozdravný pobyt žáků 3. a 4. tříd  

V termínu od 25. do 30. dubna se 77 žáků 3. a 4. ročníků zúčastnilo 

ozdravného pobytu s názvem: „ Putování za tajemstvím lesa“ na Malé 

Morávce v hotelu Neptun. 

 Děti poznávaly vše, co souvisí s přírodou, pořádaly pěší výlety, sportovaly, ale nechyběla ani 

zábava a tvoření.  

    

 
 



Tvoření v přírodě a z přírodních materiálů – moc se povedlo!!!    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet čtvrťáků na Praděd 

  
 

                                                           Další výlet do Karlovy Studánky a ochutnávka vody z pramene. 

  
 

  

Po celou dobu pobytu plnily děti ještě další úkoly jako psaní deníku, 

uklízení pokojů, sportovní soutěže, aj. Ve finále se pak vyhodnocovalo a 

odměňovalo. 

 

 



Fotbalové utkání mezi žáky 4.tříd  

                           

 

 

 

Na závěr nesměla chybět diskotéka s karnevalem  

  
 

 

Všechno ale končí, také ozdravný pobyt – Škola v přírodě a nastalo loučení .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Aktivity, vědomostní soutěže a akce školy:   

 

Knihovnické lekce – v tomto měsíci se zúčastnili žáci 4. B, 9. B, C. 

6. května – Beseda s Petrem – Jak se dělá divadlo, tentokrát si vyzkoušeli a 

poučili se žáci 3.B a 5.C  

 

4. – 5. května Preventivní programy pro žáky 1. st., tentokrát témata:  

1. roč. – Cítíš se opravdu bezpečně ?, 2.roč. – Volný čas, 

4.roč. Buď O.K. druhá část, 5. roč. Tolerance.  

 

2. – 6. května –  

   Projektový týden s názvem: Zdraví pro člověka, přírodu i společnost 
Téma bylo velmi široké a každá třída si zvolila pro každý den jiné aktivity směřující k určité oblasti – 

poznávání přírody, ekologické problémy, zdravý životní styl, sportovní aktivity, 

ochrana přírody, hospodaření, kultura, vaření a pečení, vyrábění a tvoření 

nejrůznějšími technikami, provádění pokusů, poznávání bylin, výpravy do 

přírody i za památkami . 

(Hlučínské muzeum, Ostravské muzeum, bohumínský bunkr…) Realizace byla 

v rukou každé třídy, nechyběla ani spolupráce mezi třídami prvního a druhého 

stupně.  

Malé ukázky: 

Ve výtvarné dílně žáci tvořili obrazy 

zaměřené na propagaci zdravého životního 

stylu. V parku vytvářeli umění z přírodních 

materiálů - land art.  

 

               

sportování v rámci projektu "Zdraví pro 

člověka, přírodu a společnost"

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                      kreslení na chodník 

 



 

Vyrábělo se ptačí budky, zkoumalo vitamíny, peklo zdravé sušenky, poznávalo bylinky a míchalo 

čajové směsi ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Děti z prvního stupně svou tvorbu vystavily v chodbě školy a bylo se na co dívat. 



 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Co na závěr ? Celý týden se vydařil, dětem se všechny aktivity líbily a rozhodně se hodně 

nového dozvěděly.  

 

 



 

 

Naši žáci se zapojili do výtvarné soutěže Čímtačára s krásným tématem KOUZLO 

https://www.cimtacara.cz/ 

Hlasování veřejnosti probíhalo do 31.05.2022 a v červnu jsme se dozvěděli, jak dopadli naši žáci.  

 

 
 

 

10.května – Jazyky hrou 
 

V úterý 10.5.2022 se konal už 17. ročník soutěže v cizích jazycích, ve 

které se v Havířově utkávají dvojice v jazyce anglickém, ruském a 

německém. Naši školu reprezentovaly 4 dvojice ve složení: K. 

Medviďová, E. Křístková, K. Szotková,  

N. Buchtová, K. Auxová, S. Plačková, P. 

Bajgar, N. Zámečníková. 

Mezi obrovskou konkurencí 130 soutěžících nejen ze základních škol, 

ale i víceletých gymnázií a jazykových škol z celého 

Moravskoslezského kraje se všechny naše páry se umístily kolem 5. 

místa.  

 

 

19.května – Biologická olympiáda – krajské kolo 

 

Krajské kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. ročníky)  

Naši školu, ale i město Bohumín v této náročné soutěži reprezentoval 

Tobiáš Sova z 6. B.  

Gratulujeme za velmi pěkné 11. místo!  

 
 

 

 

24. května – Exkurze do Osvětimi a Krakova – 

Žáci 8. a 9. tříd se vypravili za hranice. Cílem exkurze byla prohlídka polského historického 

města Krakov a návštěva kulturního památníku a vzpomínky na 2. sv. válku – koncentračního 

tábora Osvětim. 

 

 

https://www.cimtacara.cz/?fbclid=IwAR1r5xvwWIwVEANYMcKR-Kv3w8_3ZhUETdNRYugVf73UhToCKZet72GsFiM


 

 

 

23. května – Beseda s hasiči, které se zúčastnili žáci 1.tříd. 

25. května – kultura školám filmové představení Zpívej 2. 

Velmi hezký hudební film v bohumínském K.A.R. shlédli žáci 1.A,B, 2.B, 3. A,B a 5.C 

 
31. května – Žít normálně 

Deváté třídy navštívily vzdělávací program 

nazvaný „Žít normálně“. Jehož cílem je 

podpořit začlenění osob se zdravotním 

postižením do běžné společnosti. Program 

probíhal ve Velkém 

světě techniky v 

Ostravě a byl 

doprovázen 

interaktivní expozicí. Tam si žáci mohli vyzkoušet, jaké těžkosti doprovází 

lidi upoutané na vozíček, jaké pomůcky využívají nevidomí či hluchoněmí. 

 

31. května – Finanční svoboda aneb 40 let života s rodinou Bohatých   

V úterý 31. května se na  Masarykově základní škole sešli zástupci bohumínských základních škol a 

gymnázia na 4. ročníku turnaje ve Finanční svobodě – hře rozvíjející finanční gramotnost žáků. 

 

Naši školu tentokrát reprezentovali žáci 9. tříd – Ondřej Šindelka, 

Martin Nitsche, Pavel Bajgar Oliver Caga, Daniel Břeska a Nikolas 

Papadimitriu.  

 

Dvojice Ondřej Šindelka a Martin Nitsche 

porazila zkušenější hráče a ve 

velké  konkurenci  se umístila na nádherném 

2. místě. 

 
  

 



Aktivity, vědomostní soutěže a akce školy:  

2. června – Den dětí 

Oslavy Dne dětí na druhém stupni proběhly ve sportovním duchu. Děti hrály vybíjenou, fotbal, 

beachvolejbal i minigolf. 

   
  

  

 

Děti z prvního stupně sportovaly na školním hřišti 

                             

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 
 

 
     

       
 

                                                        Všechny děti si svůj den skvěle užily.  

 

 

 
 

Od 2. do 13. června dále pokračovaly knihovnické lekce třídy 4.C, 4.A, 8. A,B, 5. B  

 

7. a 8. června Renarkon – preventivní program –poslední kolo 

prožitkového programu pro žáky 1. – 5. tříd na téma Buď O. K. 

 

 

7. června – Nejlepší čtenář  

7. června proběhla nepostupová čtenářská soutěž – čtení neznámého 

textu, vítězem se stal Tobiáš Pálka z 6.B.  

 

 

 

 

Od 6. června – školní výlety a exkurze – nastalo období, na které se těší všechny děti.  

Konec školního roku za dveřmi a putování za zajímavostmi,  

zábavou a poučením na výletech a exkurzích. Cíle byly velmi 

různorodé.  

 



Jaké?      Planetárium Ostrava – 3.A,B,    ZOO Olomouc – 2.A,B,     ZOO Lešná – 6.A,B 

               Meandry Odry Bohumín – 6.C,    ZOO Ostrava  1.A,B, 5.C,      Praha – 8.A 

               Hrad Helfštýn – 7.B,     zámek Buchlovice -7.A    Bystřička – 8.C     

               SKALFAMILY Park Vřesina – 4.A,B       Archeopark Chotěbuz a muzeum- 5.A,B 

               Lysá hora – 9.A              Štramberk -   8.B  

 

2.A,B 

                      
                                                                                              Planetárium Ostrava 3.A,B     

 

Archeopark Chotěbuz 5.A,B, 4.C 

  
 

 
 

16. června – Farma Bezdínek Dolní Lutyně – exkurze – 9.A  

Exkurze plánované v říjnu se nemohly uskutečnit díky opatřením v souvislosti s Covid, učitelé 

tedy využili konec školního roku a dopřáli dětem navštívit místa, kam by se samy podívat 

nemohly. 

 

21. a 22. června – plavání Bospor – zábavné plavecké aktivity a soutěže pod vedením 

instruktorů plavecké školy Bospor, kterého se zúčastnili žáci 2., 3. 4., 5. a 6. roč.   

      
 



 
23. června – městská soutěž – Finanční gramotnost 1.st.- 3. – 5. roč.  

Také letos proběhla soutěž ve finanční gramotnosti s názvem : Umím si poradit s penězi. 

Soutěže se zúčastnilo pět šestičlenných týmů bohumínských škol, po dvou zástupcích 

z každého ročník. Úkoly by zaměřeny na témata: placení finance, 

hospodaření, domácnosti, příjmy a výdaje. V letošním kole soutěžil 

každý sám za sebe v rámci ročníku. 

Vítězové obdrželi hodnotné ceny a je třeba říct, že naši žáci si vedli výborně !  

3.roč.   - 1.místo Jakub Návrat, 3. místo Vojtěch Kupczyn 

4.roč. - 2.místo Cichoňová Julie, 3.místo Michal Filip 

 

 

 
 

23. června – exkurze DEPO Bohumín -6.A,B,C 

23. a 24. června exkurze Diabolo Bohumín Skřečoň – 7.A,B, 8.A.B  

 

 
 

V průběhu května a června probíhala online výtvarná soutěž, do níž se zapojili naši nejlepší 

výtvarníci v kategorii žáků ZŠ a SŠ 13- 16 let v konkurenci 625 prací získala ocenění –  

3. místo Nikol Orawczaková z 9.A za svou práci : I smrt má své kouzlo ( digitální grafika) 

 

Václav Jan Boček ze 4. B, 

obdržel za svou práci: Kouzelný 

kubismus – práce temperou 

ocenění odborné poroty a 

označení TOP práce ve své 

kategorii v konkurenci 582 

prací.  
 

 

Naše škola nemá jen výborné vědátory a umělce, ale 

také sportovce. Sportovní aktivity byly zpočátku 

roku omezeny Covid opatřeními, ale jakmile došlo 

k uvolnění opatření, sportování se rozběhlo na plné 

obrátky. 

 



                               
SPORTOVNÍ AKCE A SOUTĚŽE 

 

25. března - - Odznak všestrannosti olympijských vítězů - okresní kolo 

 V pátek 25. 3. 2022 se po dlouhé, covidem vynucené pauze 

opět konala sportovní soutěž pro žáky základních škol.  

V Havířově na krajském kole se sešlo více než 160 závodníků, 

kteří soutěžili v pětiboji, který se skládal z hodu plným 

míčem, přeskocích přes švihadlo, trojskoku z místa, klicích a 

driblinku na čas.  

 

 

 

 

 

 

1. místo – Anna Kohanová (9. A), 2. místo – Elen Hellerová (5. C),  

3. místo – Andrea Plasuňová  (6. A) 3. místo Eliška Karasová (7. B) – všechna děvčata 

postoupila do krajského kola  

Diplomy a medaile jim předala olympijská medailistka a mistryně světa v trojskoku Šárka 

Kašpárková.  

Těsně pod stupni vítězů, na 4. místě se umístili Dominik Kuder a Jakub Sova. 

                           
 

19. dubna – Turnaj ve vybíjené dívek 8.,9.roč. a SŠ                            

V úterý 19. 4. uspořádala SŠ Bohumín tradiční turnaj vybíjené dívek. Do soutěže se přihlásilo 9 týmů z 

bohumínských škol, SŠ i Orlové. Naši školu reprezentovala 2 družstva. Ve 

velmi náročném systému hry, "každý s každým" se podařilo našim 

děvčatům turnaj vyhrát! 

Pohár pro vítěze nad hlavu zvedly Anička Kohanová, Zoe Srničková, 

Kristýna Andrejovská, Sabina Kolečková, Eliška Křístková a Klára 

Szotková.                                                            

                                                                                 
                                                                                    



                   8. května – Májový běh Bohumínem 

 

Sváteční den 8. května je tradičně v Bohumíně také ve znamení sportu. K hlavním vrcholům závodu 

patřila smíšená štafeta bohumínských škol. Ve velmi těsném doběhu 

naši žáci získali krásné 2. místo! Ve štafetě běželi Eliška 

Karasová, Daniel Strzondala, Karolína 

Braczková a Nikolas Papadimitriu. 

V individuálních 

závodech ve svých 

kategoriích byli 

nejrychlejší Martin 

Lochman (1.B) a 

Lucie Lochmanová 

(4.A). Petr Chrobák (9.C) se  umístil na 

krásném 2. místě, dále ve svých věkových 

kategoriích se umístily Na 3. místě - 

Barbora Mařádková (1.A) Nela Levíčková (7.A) a Klára Szotková (8.B). 

                                                                                                                 
 

11.května školní kolo – Dopravní soutěž mladých cyklistů  

Chlapci: 1. místo Dominik Kuder (6. A), 2. místo Jakub Sova (6. B),  

              1. místo – Martin Machoczek (8. A), 2. místo Ondřej Šindelka (9. A) 

Dívky: 1. místo Tereza Pohludková (6.), 2. místo Lenka Frnková (6. C) 

1. místo Marie Bodková (8. A), 2. místo Eliška Pohlová ( 9.A) 

Všichni postoupili do městského kola  

 

 

Okresní kolo ve vybíjené v Orlové  

 Na turnaji nás reprezentoval tým žáků pátých tříd, byli 

nejmladší družstvo. I když se neumístili, zanechali nejlepší 

dojem. Vítězství jim uniklo o dva vybité hráče. 

  

 

 

 

18. května – městské kolo – Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Organizátorem byl MěÚ Bohumín – odbor dopravy ve spolupráci se ZŠ Masarykova 

Ve středu 18. května se konalo v parku Petra Bezruče na dopravním hřišti městské kolo v dopravní 

soutěži. Mladí cyklisté soutěžili ve 4 disciplínách: jízdě v dopravním hřišti podle pravidel silničního 

provozu, jízdě zručnosti, testech z pravidel provozu a poskytování první 

pomoci.  

 



 

Naši školu reprezentovala dvě družstva. Dominik Kuder, Jakub Sova, Terezie Pohludková a 

Lenka Frnková v mladší kategorii. Ondřej Šindelka, Martin Machoczek, Eliška Pohlová a Marie 

Bodková v kategorii starších žáků.  

 

V konkurenci bohumínských škol se obě naše družstva 

shodně umístila na skvělém 1. místě a postoupila do 

okresního kola!  

Každoročně se hodnotí rovněž žák s nejlepším výsledkem.  

V kategorii starších žáků byl ze všech nejlepší Ondřej 

Šindelka.  

 

 

 
 

25. května – okresní kolo – Dopravní soutěž mladých cyklistů – 

Ve středu 25. května reprezentovaly dvě družstva naší školy 

město Bohumín na okresním kole dopravní soutěže. Jakub Sova, 

Dominik Kuder, Marie Vojnarová a Lenka Frnková v mladší 

kategorii. Marie Bodková, Eliška Pohlová, Martin Machoczek a 

Ondřej Šindelka v kategorii starších. 

Soutěž probíhala v náročných podmínkách – celé dopoledne pršelo. 

Testy z pravidel provozu, první pomoci, jízda zručnosti a jízda v 

dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. To byly 

disciplíny okresního kola. 

 

              Naše družstvo starších žáků získalo pěkné 3. místo.  

 

 

27. května – Odznak všestrannosti olympijských vítězů – krajské kolo naše žákyně 

bojovaly statečně, ale v silné konkurenci se neumístily na předních místech.  

 

                            
 

 

 



30. května – Minivolejbal 6. – 7. roč. – organizátor GFŽ Bohumín a AŠSK.  

 

Turnaj v minivolejbalu proběhl v pondělí 30. 5. za 

účasti žáků 6. - 7. tříd ze všech bohumínských škol. Ve 

sportovní hale tak zápolilo více než 20 družstev. Naši 

školu reprezentovaly 2 dívčí a 3 chlapecké týmy.  

1. místo - tým ve složení : Kristýna Andrejovská, 

Sabina Kolečková, Beáta Muszańská 

2. místo - tým ve složení : Dominik Kuder, Adam 

Makowski, Lukáš Santolík 

 

 

 

 

6.června – Závody dračích lodí 

V pátek 3.6. se na Vrbickém jezeře konaly atraktivní závody dračích lodí. 

 

V kategorii školních posádek reprezentovaly naši školu dva týmy v tomto 

složení:  

6.A – Marián Dýčka, Lukáš Santolík, 6.B – Tobiáš Sova, Tobiáš Pálka, 7.A - 

Tomáš Holý, Radek Putkonky, Dominik Vlk, Adam Balcárek, Adéla 

Slaninová, Sabina Kolečková, 7.B - Maxim Gorny, 8.A - Adam 

Gospodarczyk, , 

8.B - Klára Macurová, Filip Frnka, 9.A - Kristián Kysela, Petr Trucla, Anna 

Kohanová, Filip Kučera, Filip 

Štolfa, 9.B - Richard Drobík, Nikolas Papadimitriu, Filip 

Karas, Jakub Malicki, 9. C - Petr Palenica, Petr Chrobák. 

 

V konkurenci celého Moravskoslezského kraje se 

naše posádky umístily na prvním a třetím místě a 

postoupily do celorepublikového finále. 

 

 

 

 

24. května – Brno - Celorepublikové finále dračích lodí  
 

V pátek 24. června posádka naší školy potvrdila, že vítězství v krajském 

finále nebyla náhoda. Posádka starších se svými časy z obou rozjížděk 

kvalifikovala přímo do velkého finále. Finálovou jízdu naši draci proměnili v úžasné 2. místo z 

mistrovství republiky.  

Stříbrné medaile ziskali Jakub Malicki, Ondřej Šindelka, Petr Chrobák, Anička Kohanová, 

Klárka Macurová, Nikolas Papadimirtiu, Filip Kučera, Adam Gospodarczyk, Richard Drobík, 

Filip Karas,  

Filip Frnka.  



                
 

         
                                                      

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Naše škola již několik let sponzoruje v ostravské ZOO velblouda Aladina. V letošním školním roce 

jsme opět přispěli na krmivo částkou 5 000 Kč, kterou jsme získali za sběr starého papíru.  

 

                        
 

 

         

 

 

   



 

CELOROČNÍ AKTIVITY 

A AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

 

 
 

Září – jídelníček na přání 

 

Žákovský parlament nechal ve třídách vymyslet seznam 3 

nejoblíbenějších jídel, které by si žáci dali k obědu.  

S tímto seznamem oslovili naši školní jídelnu a...  

 

Říjen – Halloween, výzdoba 

 

 
 

 

Listopad 

A) malba - zima, zimní motiv 

B) vánoční dekorace  

Termín odevzdání prací: 29. a 30. 11. od 7,40 do 8,00h u vstupu do školy. 

Ze všech výrobků a obrázků bude vytvořena ve škole výzdoba a vernisáž, která bude k 

nahlédnutí.  

 



 

Prosinec – Mikuláš – tentokrát se (v převleku )    

     mikulášský tým skládal 

z našich žáků, pod záštitou 

SRPŠ   

 

Únor – valentýnská pošta 

 

 
 

 

Duben – No back pack day 

V pátek 8. dubna na naší škole proběhl netradiční aprílový den NO BACKPACK DAY - nebo-li den 

originálních školních zavazadel. Nápadů bylo mnoho - žáci přišli do školy s nákupními košíky, kolečky, 

kyblíky, ranečky, kufry, dětskými kočárky, nebo dokonce i s 

popelnicemi. Mezi nejoriginálnější patřila zavazadla  
Anabel Oračkové z 5. B se svým opravdovým kočárem, děvčat 

Markováých z 5. A díky své originální pneumatice, se svým úklidových 

setem Nely  Levíčkové ze 7. A, Petr Trucla z 9. A a Jakub Malický z 9., 

kteří si přinesli učebnice v mikrovlnné troubě, Adama Makowského z 6. 

B, který si své pomůcky do školy dovezl v zahradním grilu.  

          

 
Duben – velikonoční výzdoba, 

Děkujeme všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do výzdoby školního dvoru, ozdobili náš 

Vejcovník krásnými kraslicemi a přinesli i velikonoční ozdoby. 

          



    

Krabice pro ukrajinské děti   

 - všichni žáci se zapojili, členové parlamentu 

nachystali a naložili 

 

 
Květen – vyhlášení B7, jídelníček na přání 

Červen – bláznivé pátky:  

Kloboukový den 

   
 

Pyžamový den 

    
 

Den převleků 

            
 

Poslední bláznivý pátek - barevný den! Žáci s učiteli 

vytvořili společnými silami na školním hřišti krásnou 

obrovskou duhu. 

 

                                         



 

 

Celoroční výzva – Beskydská sedmička 

"Výzva pro celou školu ZŠ a MŠ ČSA Bohumín 

Zdolej všechny vrcholy Beskyd, vyfoť se na vrcholu (aktuální fotka), popř. 

získej turistickou známku/nálepku 

/razítko z vrcholu pro důkaz tvé přítomnosti. 

Kategorie: I. jednotlivci 

II. rodiny 

III. třídní kolektivy 

Termín: říjen 2021 - květen 2022 

Trasa: Javorový, Travný (Malý Travný - na samotný vrchol je vstup zakázán), 

Lysá hora, Smrk, Pusteny, Radhošť, V. Javorník 

Po zdolání všech vrcholů a získání všech fotografií a turistických známek - pošli vše na mail:  

Vyhlášení výsledků "Beskydské sedmičky"   Kategorie jednotlivců: Natálie Pietrasz z 9.C 

Kategorie rodiny: Vojtěch Kupczyn z 3.A 

  

 

 
 

 

 

Školní parlament v tomto školním roce přímo 

sršel skvělými nápady, jak ozvláštnit 

každodenní život školy. Přinesl tak (nejen) 

žákům velký kopec zábavy a recese, za což jim 

patří velký dík a taky zasloužené malé      

             svačinové překvapení od SRPŠ!  

                 
 

 
 

                   
 



 

 
 

 
   

 

Ve spolupráci 

SRPS s vyučujícími 

se mohli rodiče i 

děti podívat do počítačové učebny na ukázku D tiskárny a virtuální 

reality, v učebně chemie pak na ukázky chemických pokusů. Po celou dobu 

akce, která začala v 16:00 hodin, si mohli zájemci prohlédnout tvorbu 

žáků školy z projektového týdne v chodbách školy, na nádvoří proběhla ukázka výcviku 

záchranářských psů, k dispozici byl i fotokoutek s kostýmy a nechybělo ani občerstvení. 

 

     
 

    
 

   

Den pro rodiče se velice vydařil! Výrobky, virtuální realita, výbušné chemické 

pokusy, bláznivé superhrdinovské kostýmy, společné tvoření sovičkového 

stromu a úžasné kousky záchranářských pejsků, kteří dokázali dokonce  

počítat do deseti!!! 

        
 

 

 
 



 
 

 
 

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

 

          



 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 



 

  
 

 

 

  
 

 

 

                      

                       

 

 



 
 

 
 

  
 

 
 

  
 



 

 

 
 

                CO NA ZÁVĚR?                                   

 

Poděkování si zaslouží všichni, kdo se na školním dění podíleli. 

Dětem krásné prázdniny a ostatním pohodovou dovolenou. 

 

 

 

 

 


