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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY  

  

  

1. Charakteristika školy  
  

název školy 
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, 

příspěvková organizace 

sídlo školy Ve Svahu 775, Karviná-Ráj 

ředitel Mgr. Libor Stáňa 

právní forma IČO IZO 
datum zařazení do 

sítě škol 

příspěvková 
organizace 

62331353 102 832 803 25. 1. 1996 

 

Zřizovatel školy: statutární město Karviná  

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná,  

příspěvková organizace  

Adresa: Ve svahu 775/1a, 734 01 Karviná – Ráj Zaměření školy  

Základní škola je zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků.  Dále se aktivně zaměřuje na 
ekologickou výchovu a výuku informatiky.  

Vybavení školy vyučovacími pomůckami, technikou, sportovním zařízením apod.  

Součástí Základní školy Borovského jsou tři odloučená pracoviště Mateřských škol – 
Mateřská škola Na Kopci, Mateřská škola U Mateřské školy a Mateřská škola Zátíší, Louky. 
Výroční zpráva řeší jen Základní školu.  

Další součástí školy je Školní družina a školní jídelna, kde si žáci a zaměstnanci mohou 
vybírat ze dvou hlavních jídel. Žáci mají množnost si objednat i dopolední svačinky. 
Objednávání jídel mohou rodiče také sledovat a korigovat na internetových stránkách 
školy. Na naší škole je také zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování 
poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické 
pracovníky, pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální. Koordinačním 
pracovníkem je školní speciální pedagog.  

Škola je vybavena audiovizuální technikou, má pět jazykových učeben, vybavených 
interaktivními tabulemi, tři učebny výpočetní techniky, multimediální učebnu zeměpisu 
a dějepisu. I další učebny přírodopisu, fyziky a chemie, matematiky, hudební výchovy jsou 
vybaveny multimediální technikou. Interaktivními tabulemi jsou vybaveny všechny třídy na 
prvním stupni.  Všechny kmenové i odborné učebny a kabinety učitelů jsou připojeny ke 
školní počítačové síti a internetu prostřednictvím sítě LAN. Prostory školy jsou také pokryty 
Wi-Fi síti. Škola má dvě tělocvičny a víceúčelové školní hřiště s umělohmotným povrchem 
dále velké hřiště s umělou trávou a čtyř dráhový běžecký ovál s umělohmotným povrchem 
o délce 260 m. Podmínky pro sport jsou na naší škole na velmi dobré úrovni. Škola 
provozuje e-learningový server s prostředím Moodle. Veškeré data o činnosti školy jsou 
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zpracovávány v programu Bakalář a údaje včetně elektronické žákovské knížky jsou 
k dispozici na internetových stránkách školy. Třídní knihy jsou také vedeny elektronicky.   

Počty tříd a počty žáků ve školním roce 2017/2018 

k 30. červnu 2018 

 I. stupeň  II. stupeň  celá škola 

počet 
tříd 

počet 
žáků 

průměrný 
počet 
žáků 

počet 
tříd 

počet 
žáků 

průměrný 
počet 
žáků 

počet 
tříd 

počet 
žáků 

průměrný 
počet 
žáků 

12 279 23,25 7 136 19,42 19 415 21,84 

 

Školní družina Školní klub 

počet oddělení počet žáků  počet oddělení počet žáků 

5 150  0 0 

 

 2. Přehled počtu žáků a učebních plánů v jednotlivých třídách  

třída chlapci děvčata celkem název učebního plánu 

I. A 11 15 26 ŠVP ZŠ Borovského 

I. B 11 14 25 ŠVP ZŠ Borovského 

1. ročník 22 29 51  

 

II. A 16 9 25 ŠVP ZŠ Borovského 

II. B 13 11 24 ŠVP ZŠ Borovského 

2. ročník 29 20 49  

 

III. A 13 11 24 ŠVP ZŠ Borovského 

III. B 12 11 23 ŠVP ZŠ Borovského 

III. C 9 12 21 ŠVP ZŠ Borovského 

3. ročník 34 34 68  

 

IV. A 11 11 22 ŠVP ZŠ Borovského 

IV. B 11 8 19 ŠVP ZŠ Borovského 

IV. C 7 16 23 ŠVP ZŠ Borovského 

4. ročník 29 35 64  
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třída chlapci děvčata celkem název učebního plánu 

V. A 11 10 21 ŠVP ZŠ Borovského 

V. B 14 12 26 ŠVP ZŠ Borovského 

5. ročník 25 22 47  

 

VI. A 9 11 20 ŠVP ZŠ Borovského - RVJ 

VI. B 10 6 16 ŠVP ZŠ Borovského 

6. ročník 19 17 36  

 

VII. A 16 7 24 ŠVP ZŠ Borovského - RVJ 

7. ročník 16 7 24  

 

VIII. A 10 12 22 ŠVP ZŠ Borovského - RVJ 

VIII. B 13 4 17 ŠVP ZŠ Borovského 

8. ročník 23 16 39  

 

IX. A 13 7 20 ŠVP ZŠ Borovského - RVJ 

IX. B 9 9 18 ŠVP ZŠ Borovského 

9. ročník 22 16 38  

 

Celkem 219 196 415  

1. stupeň 139 140 279  

2. stupeň 80 56 136  

  

3. Údaje o pracovnících školy  

Provozní zaměstnanci  

pracovní zařazení fyzický počet úvazek 

zástupce pro věci ekonomické 1 1,00 

referentka 1 0,938 

školník 1 1,00 

uklízečky 6 4,705 

celkem 9 7,643 
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Celkový fyzický počet zaměstnanců:….. 9  

Přepočtený počet zaměstnanců:…........ 7,383  

  

Školní kuchyně  

pracovní zařazení fyzický počet úvazek 

vedoucí ŠJ 1 1,00 

samostatná kuchařka 2 2,00 

kuchařka 2 2,00 

pracovnice provozu 4 4,00 

celkem 9 8,00 

  

Celkový počet zaměstnanců…............... 9  

Přepočtený počet zaměstnanců…......... 8  

Ze státního rozpočtu…........................... 5,7  

Doplňková činnost….............................. 2  



5  

  

Pedagogičtí pracovníci – učitelé  

pracovní zařazení fyzický počet úvazek 

ředitel 1 1,00 

zástupce ředitele 1 1,00 

výchovný poradce 1 1,00 

ICT 2 2,00 

koordinátor ŠVP 1 1,00 

metodik EVVO 1 1,00 

speciální pedagog 1 0,75 

asistent pedagoga 1 0,50 

učitelé 19 17,682 

celkem 28 25,432 

  

Celkový počet pedagogických zaměstnanců…................ 28  

Přepočítaný stav pedagogických zaměstnanců…............ 25,432  

Asistent pedagoga ukončil činnost v březnu 2018. 

 

Pedagogičtí pracovníci – školní družina  

pracovní zařazení fyzický počet úvazek 

vedoucí vychovatelka 1 1,00 

vychovatelka 4 3,028 

celkem 5 4,028 

  

Celkový počet vychovatelů…................. 5  

Přepočítaný počet vychovatelů….......... 4,028  
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Přehled pravidelně vyučovaných hodin 

zařazení funkce 
třídní 

ve 
třídě 

počet 
žáků 

na I.  
stupni 

na II. 
stupni 

celkem 
vyučovací 
povinnost 

úvazek 
celkem 

Učitel 2. stupně 
zástupce 
ředitele   0 9 9 9 1,00 

Učitel 2. stupně ředitel   0 5 5 5 1,00 

Učitel 1. st  1. A 26 21 0 21 21 1.00 

Učitel 1. st  1. B 25 21 0 21 21 1,00 

Učitel 1. st metodik ŠVP 2. A 25 22 0 22 22 1,00 

Učitel 1. st  2. B 24 22 0 22 22 1,00 

Učitel 1. st  3. A 24 22 0 22 22 1,00 

Učitel 1. st  3. B 23 22 0 22 22 1,00 

Učitel 1. st  3. C 21 22 0 22 22 1,00 

Učitel 1. st  4. A 22 22 0 22 22 1,00 

Učitel 1. st  4. B 19 22 0 22 22 1,00 

Učitel 1. st  4. C 23 22 0 22 22 1,00 

Učitel 1. st  5. A 21 22 0 22 22 1,00 

Učitel 1. st  5. B 26 20 2 22 22 1,00 

Učitel 2. stupně  6. A 20 6 16 22 22 1,00 

Učitel 2. stupně 
metodik 
prevence 

6. B 16 2 20 22 22 1.00 

Učitel 2. stupně  7. A 23 0 22 22 22 1,00 

Učitel 2. stupně  8. A 22 6 16 22 22 1,00 

Učitel 2. stupně metodik EVVO 8. B 17 0 22 22 22 1,00 

Učitel 2. stupně  9. A 20 5 17 22 22 1,00 

Učitel 2. stupně  9. B 18 0 22 22 22 1,00 

Učitel 2. stupně metodik ICT   2 19 21 21 1,00 

Učitel 2. stupně 
výchovný 
poradce   0 19 19 19 1,00 

Učitel 2. stupně    6 9 15 22 0,682 

Učitel 2. stupně    12 10 22 22 1,00 

Učitel 2. stupně metodik ICT   2 17 19 19 1,00 

Celkem   415 301 225 526 22 25,682 

speciální pedagog   8,5 8 16,5 22 0,75 

asistent pedagoga  1 20 0 20 40 0,5 

ukončeno březen 
2018         
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Přehled o přidělených úvazcích vychovatelek školní družiny pro školní rok 

   Úvazek 

  Zařazení 
Celkem v 
hodinách 

Celkem v 
procentech 

Hodiny 
úvazku 

1. vychovatel vedoucí vychovatelka 25 1,00 25 

2. vychovatel vychovatelka 17,64 0,729 28 

3. vychovatel vychovatelka 17,36 0,729 28 

4. vychovatel vychovatelka 24,5 0,988 28 

5. vychovatel vychovatelka 10,62 0,5 28 

Součet:  3,617 

Počet zapsaných dětí: 150   

Počet oddělení: 5   

Průměr na oddělení: 30   

  

4. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení   

počet dětí zapsaných do 1. tříd  62 

počet dětí s odloženou školní docházkou  2 

počet dětí osvobozených od povinné školní docházky  0 

počet dětí zařazených do tříd s rozšířenou výukou jazyků  20 

  

Umístění vycházejících žáků  

Typ SŠ Počet př. Žáků Typ SŠ Počet př. Žáků 

Gymnázium 7 SOŠ umělecká 1 

Gymnázium jazykové Hladnov 2 SPŠ chemická 1 

Střední zdravotnické školy 2 SPŠ elektrotechnická 2 

SPŠ 6 Obchodní akademie 2 

Vyšší policejní škola 2 
Střední škola techniky a 
služeb 

6 

Janáčková konzervatoř 1 SOŠ 6 

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo vzdělávání 38 žáků z devátých ročníků. Ke studiu 
na osmileté gymnázium bylo přijato 5 žáků.  

8 letá gymnázia 5 žáků 
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5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků – stav k 31. srpnu 2018 

  

Tabulka prospěchu  

roč. poč. žáků vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni 

1. 51 50 1 0 0 

2. 49 47 2 0 0 

3. 68 48 20 0 0 

4. 64 48 16 0 0 

5. 47 33 16 0 0 

1. st. 279 226 53 0 0 

6. 36 17 19 0 0 

7. 23 8 15 0 0 

8. 39 9 30 0 0 

9. 38 5 33 0 0 

2. st 136 39 97 0 0 

cel 415 265 150 0 0 

  

Absence  

Omluvená a neomluvená absence žáků ve školním roce 2017/2018 

1. stupeň Počet žáků 
Celkový počet 
omluvených 

hodin 

Celkový počet 
neomluvených 

hodin 

Průměr na žáka 
omluv. hodin 

Průměr na žáka 
neomluv. 

hodin 

1. pololetí 
školního roku 

279 7478 0 26,7 0 

2. pololetí 
školního roku 

279 12906 5 46,09 0,018 

  

Omluvená a neomluvená absence žáků ve školním roce 2017/2018 

2. stupeň Počet žáků 
Celkový počet 
omluvených 

hodin 

Celkový počet 
neomluv. 

hodin 

Průměr na 
žáka oml. hod. 

Průměr na žáka 
neoml. hod. 

1. pololetí  134 5475 43 40,85 0,321 

2. pololetí  134 8315 0 61,14 0 
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Výchovná opatření  

  Výchovná opatření – 1. stupeň  

 
pochvala 
ředitele 

školy 

pochvala 
třídního 
učitele 

napome-
nutí 

třídního 
učitele 

důtka 
třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

školy 

2. st. 
z chování 

3. st. 
z chování 

1. pololetí 0 4 2 0 1 1 0 

2. pololetí 5 76 11 6 0 0 0 

celkem 5 80 13 6 1 1 0 

   

  Výchovná opatření – 2. stupeň  

 
pochvala 
ředitele 

školy 

pochvala 
třídního 
učitele 

napome- 
nutí 

třídního 
učitele 

důtka 
třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

školy 

2. st. 
z chování 

3. st. 
z chování 

1. pololetí 0 0 7 3 3 0 1 

2. pololetí 3 55 12 6 1 0 0 

celkem 3 55 19 9 4 0 1 

   

Volitelné předměty nabízené ve Školním vzdělávacím programu Základní školy 
Borovského  

Volitelné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Dramatická výchova 1 0 0 0 

Ekologická praktika 1 1 0 0 

Školní sbor 1 1 1 0 

Sportovní hry 0 1 1 0 

Seminář z přírodovědných předmětů 0 1 1 0 

Administrativa 1 1 1 0 

Seminář z matematiky 0 0 1 0 

Programování,3D tisk a modelování 1 0 0 0 

  

Volitelný předmět v 1. a 2. ročníku 

Žáci volí mezi předměty Barevná angličtina a Pohybové hry podle svého zaměření.  
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Cizí jazyky  

Žáci školy se podle zájmu vzdělávali v těchto cizích jazycích:  

 na 1. stupni – barevná angličtina a anglický jazyk 

 na 2. Stupni – anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk 

  

6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   

  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Stupeň podpory Poznámky 

Ročník: Počet žáků 1 2 3 4 
zdrav. 
post. 

 

1. 0      

2. 0      

3. 4 2 1 1   

4. 4 1 3    

5. 6 2 2 1  1 

6. 4 1 3    

7. 3 1 1 1   

8. 2 1   1  

9. 4  2  1  

  

Ve školním roce 2017/2018 bylo registrováno a diagnostikováno 27 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, kterým byla doporučena podpůrná opatření 1., 2. nebo 3. stupně 
nebo měli stále platné vyšetření prozatím bez specifikace stupně opatření. U jednoho žáka 
byl nastaven IVP na doporučení PPP, u ostatních Plán podpůrných opatření. 1 žák pracoval 
s asistentem pedagoga - podpora ukončena v březnu 2018 – žák přestoupil na jinou školu. 
Stav vyšetřených žáků na PPP a SPC se v průběhu roku měnil a narůstal. Na doporučení PPP 
nebo SPC byla realizována u jednoho žáka pedagogická intervence, u 5 žáků speciálně 
pedagogická péče nad rámec výuky. U 8 žáků byl nastaven Plán podpůrných opatření 
1. stupně, a to bez vyšetření na PPP nebo SPC, na návrh třídního učitele nebo školního 
speciálního pedagoga. U některých žáků postačil Plán podpory na 3 měsíce, u některých 
byl prodloužen, anebo byla doporučena návštěva poradenského zařízení po domluvě se 
zákonnými zástupci. Po celý školní rok byla využívána úzká spolupráce a metodická 
podpora PPP a SPC Karviná.  

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou využívána podpůrná opatření navržená 
poradenským zařízením, pracují dle IVP nebo Plánu pedagogické podpory, využívají:  

 speciální pedagogickou péči nad rámec výuky nebo pedagogickou intervenci  

 konzultace se školním speciálním pedagogem  
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 při řešení speciálně vzdělávacích potřeb probíhá úzká spolupráce mezi  - 
 školou, zákonnými zástupci a PPP nebo SPC   

Školní speciální pedagog:  

 poskytuje poradenské, diagnostické, terapeutické, konzultační služby  

 konzultace pro žáky, rodiče a učitele v případě výchovných nebo vzdělávacích 
problémů   

 využívá diagnostické a intervenční metody a nástroje, např. stimulační programy, 
EEG-biofeedback atd.  

Na škole pracuje Školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a 
konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, pomáhá 
řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální, stručně řečeno - pomáhá žákům, 
rodičům i pedagogům zvládat problémy běžného života.  

Členové školního poradenského pracoviště:  

 školní metodik prevence – Mgr. Monika Káňová  

 školní speciální pedagog – Mgr. Petra Franková  

 výchovný poradce - Mgr. Barbora Jedličková Bičejová   

 

7. Metodik prevence 

Práce s žáky i rodiči probíhala v souladu se zpracovanými dokumenty:  

1. Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018 (program prevence 
sociálně patologických jevů)  

2. Program proti šikanování  

3. Postup při výskytu rizikového chování na naší škole  

Zpráva metodika prevence  

Ve školním roce 2017/2018 proběhlo na naší škole dle plánu v minimálním preventivním 
programu vycházejícího z potřeb vyučujících dle jednotlivých plánů ročníků v ŠVP celkem 
24 preventivních besed, většina ve spolupráci s Městskou policií Karviná, dále Policií ČR 
a MP Education. Besedy vedené MP Education byly hrazeny z prostředků školy tak, aby 
byly přístupny pro každého žáka. Byla také zrealizována jedna přednáška pro rodiče pod 
názvem (Ne)bezpečný internet, přednášející: nprap. Bc. Kolátek, PČR. 

Společnou snahou všech vyučujících je, aby v jednotlivých třídách, a tak i na celé škole, bylo 
příznivé, přátelské klima, proto jsou během školního roku organizovány nejrůznější akce, 
školní soutěže pod záštitou Žákovské rady a Sdružení rodičů školy, kde se setkávají 
a podílejí na organizaci nejen žáci, učitelé, ale také samotní rodiče. Již dlouhodobě se tato 
strategie příznivého klimatu jeví jako správná cesta v omezení negativních 
psychopatologických jevů na škole. 

V letošním školním roce tak zasedla pouze jedna výchovná komise, a to z důvodu 
neomluvené absence. Menší problémy jsou řešeny ihned třídními učiteli, popř. s oporou 
Školního poradenského pracoviště. 

http://www.borovskeho.cz/zip/program_proti_sikanovani_2010.pdf
http://www.borovskeho.cz/zip/program_proti_sikanovani_2010.pdf
http://www.borovskeho.cz/zip/rizikove_chovani.pdf
http://www.borovskeho.cz/zip/rizikove_chovani.pdf
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V letošním školním roce jsme také v rámci prevence začali spolupracovat s online 
podporou „Nenech to být“ (NNTB.cz) jako náhradou Schránky důvěry, jelikož v současné 
době je všeobecně online prostředí bližší a přístupnější. 

 

 8. Mimoškolní činnost – zájmové kroužky  

Název kroužku Vedoucí 

počet 
Schůzek do 

1. 10. do 
31.1. 

počet 
schůzek 

od 1. 2. do 
30. 6. 

Celkem  

Hra na Flétnu (2. - 4. r) út 13.00 - 13.45 13 0 13 

Sportovní (6. - 9. r. chlapci) čt 7.00 16 14 30 

Angličtina pro nejmenší  0 8 8 

Atletika I. (3. - 5. r.) čt 13.45 - 14.30 15 18 33 

Atletika II. (1. - 2. r.) čt 14.30 - 15.30 14 18 32 

Florbal 1. - 3. r. út 14 - 15 16 16 32 

Florbal (4. - 5. r.) čt 14.00 15 5 20 

Hodina pohybu navíc II po 13.30 13 13 26 

Příprava např.zk ČJ - 9. A. čt 7.00 14 9 23 

Příprava např.zk ČJ - 9. B. st 7.00 15 9 24 

Rozhlasový dle potřeby 10 7 17 

Doučování ČJ  0 13 13 

Školní sbor 1. - 7. r. po 13 00 - 14 00 14 14 28 

Cambridge YLE 4. - 5. r.  17 14 31 

Fun with R & R 5. +6. r. čt 12.45 16 17 33 

Kreativ   1. - 2. r. čt 13.15 - 14.00 14 17 31 

Kreativ  3. - 5. r. út 13.15 - 14 15 15 30 

Příprava na přijímací zk. z M 9. B pá 7.00 15 11 26 

Hodina pohybu navíc I po 13.30 13 15 28 

Florbal 3. r. pá 13 - 14 14 15 29 

Příprava na přijímací zk. z M 9. A st 7.00 17 9 26 

Matematický 8. B st 7.00 17 16 33 

Angličtina hrou 1. r. út 13.00 16 15 31 

Anglický jazyk MŠ  11 16 27 

Anglický klub 2. třída čt 14-15 13 14 27 
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Název kroužku Vedoucí 

počet 
Schůzek do 

1. 10. do 
31.1. 

počet 
schůzek 

od 1. 2. do 
30. 6. 

Celkem  

Lego technický 1. - 9. r út 7.00 11 16 27 

Cambridge YLE 4. - 5. r. po 12.45 15 5 20 

Psaní všemi 10 út 14.00 15 12 27 

Aerobic st 12.45 17 15 32 

 

V rámci volnočasových aktivit škola úzce spolupracuje s oddílem florbalu a atletiky. Tyto 
oddíly mají na naší škole základnu své činnosti. 

  

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle návrhu, který je součásti 
kolektivní smlouvy. 

Ve školním roce 2017/2108 byly priority stanoveny na DVPP v rámci projektu Šablon. 

 matematická a čtenářská gramotnost gramotnost a pregramotnost 

 netradiční TV1 a TV2 

 instruktorský kurz lyžování 

 rizikové chování dětí 

 práce s výsledky testování ČŠI 

 cizí jazyky ve spolupráci s Hello 

 školení ekonomického a provozního charakteru MŠ a ZŠ 

 problematika inkluze 

 

10. Realizace projektů školy  
Learning BEAUTY v rámci ERASMUS +  

Od září 2016 naše škola realizuje mezinárodní projekt spolupráce škol zaměřený na 
podporu technického vzdělávání. Hlavním cílem projektu je prohloubení spolupráce 
středních odborných školy a základních škol jak rovněž propagace technického vzdělávání 
pomoci zajímavých workshopu, kurzů a soutěží pro žáky ZŠ. Plánované aktivity: rozvoj 
spolupráce – mobility žáků a učitelů, programování robotů, 3D tisk a 3D skenování, CAD 
modelování, zajímavé pokusy z fyziky a chemie, pracovní dílny v odborných laboratořích, 
exkurze a vše, co podpoří zájem žáků o studium technických oborů. V červnu 2017 byl 
projekt ukončen. V rámci mobilit vycestovali učitelé a žáci do partnerských škol v Lotyšsku 
a v Polsku. Během projektu se zájmový kroužek – programování a 3D tisk transformoval na 
volitelný předmět. Během projektu žáci navštívili v rámci exkurzí několik zajímavých 
podniků – Hyundai ČR, atomovou elektrárnu Dukovany, historický důl v Polsku atd. 

 
Projekt České spořitelny a.s. – zaměřený na výuku finanční gramotnosti a podnikání. Žáci 
3. a 4. tříd dostali od spořitelny „finanční půjčku“ se kterou pracovali. Žáci vymysleli svůj 
podnikatelský záměr a snažili se ho naplnit. 
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Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáka ZŠ a MŠ 
Borovského, Karviná – ŠABLONY  

V rámci tohoto projektu škola získala prostředky na profesní rozvoj pedagogů a rozvojové 
aktivity školy pro žáky v celkové částce 1 625 000,-Kč.  

Nejúspěšnější šablony byly – doučování, čtenářský klub, práce speciálního pedagoga. 
Projekt Šablony bude ukončen k 31. prosinci 2018. 

  
Šance pro každého  

Od školního roku 2016/2017 je naše škola zapojena do projektu Šance pro každého žáka, 
který realizuje Vysočina Education. V rámci projektu v naší škole pracují dva zájmové útvary 
- kroužek technických dovedností a kroužek občanských kompetencí. Projekt byl v červnu 
2018 úspěšně ukončen prezentací výrobků a aktivit na závěrečné konferenci v Ostravě. 

  
Projekt "Ovzduší bez hranic"   

Cílem projektu je zvýšit ekologické povědomí u žáků základních škol a seznámit je 
s praktickým systémem monitoringu. Do projektu jsou zapojeny 4 české a 1 polská škola.  

Projekt je úrovní nastaven pro děti v 8. a 9. třídách.  V rámci tohoto projektu naši žáci 
prezentovali svoji práci na mezinárodním setkání v polských Tatrách. Bohužel, ke konci 
školního roku z technických důvodů se projekt a hlavně vyhodnocování měření zastavil. Je, 
ale příslib, že  problémy budou odstraněny a projekt bude pokračovat. 

  
Škola dotykem  

Naše škola je ve školním roce 2016/2017je stále zapojena do projektu Škola dotykem, 
organizovaného neziskovou organizací EDUkační LABoratoř a společností Samsung 
Electronics Czech and Slovak. Jedná se o výzkumný projekt, jehož cílem je zjistit přínos 
dotykových technologií ve výuce. Získané zkušenosti jsme v letošním školním roce 
předávali pedagogům v Moravskoslezském kraji na kurzech, které probíhaly na naší škole.  

 
Hodina tělesné výchovy navíc  

Škola se zapojila do realizace projektu MŠMT ČR – Hodina tělesné výchovy navíc. Pro žáky 1. až 3. 
tříd byla realizována třetí hodina tělesné výchovy. V těchto hodinách se žáci zaměřovali na 
seznámení s různými sporty. Prioritou byl florbal. Bohužel projekt nakonec nebyl MŠMT 
podporován, a proto jseme aktivitu podporovali sami formou volnočasových aktivit. 

  
EKOŠKOLA – projekt se týká ekologické výchovy s jejími praktickými dopady v provozu 
školy (oblasti energií, vody, odpadů a prostředí školy)   

  
Recyklohraní – školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru 
baterií, akumulátorů a elektrozařízení.  

 
Sběr papíru - zde každoročně škola odevzdává několik tun druhotných surovin. Nejlepší 
třídy jsou vyhodnoceny a odměněny. Ze zbylých financí jsou financovány aktivity žáků školy 
prostřednictvím sdružení rodičů. 
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Spolupráce s jazykovou školou Hello   

Hello je jedním z akreditovaných center pro mezinárodní zkoušky z angličtiny (Cambridge 
English) a němčiny (Goethe Institut). V letošním roce od 3. ročníku žáci plnili Cambridge 
pre-testy a následně i zkoušky YLE. Na závěr školního roku jim byly předány certifikáty. 

  
Adopce na dálku  

V letošním školním roce jsme i přes problémy podporovali naši kamarádku Bintyi z Guineje 
a určená pomoc se dostala k naší kamarádce.  

 
Blogeři - velmi podařený projekt, který vyplynul ze čtenářského klubu. Žáci se účastní 
knižních festivalů v Praze. Zde nakladatelství ocenilo jejich aktivity a nabídlo spolupráci na 
hodnocení nově vydaných knih. Škola dostává výtisky knih a zapojení žáci píši hodnocení 
na blogu. 

 

11. Komentář k tabulkám a ostatní aktivity a záměry školy  
Ve školním roce 2017/2018 se po dlouhé době nepodařilo pokračovat v tradiční spolupráci 
s partnerskou školou z Francie. Nepodařila se uskutečnit vzájemná návštěva škol. 

Žáci I. stupně vyjížděli do škol v přírodě v Jeseníkách a účastnili se lyžařského kurzu, který 
organizoval zřizovatel.  

Pro žáky II. Stupně byly organizovány různé exkurze a tradiční lyžařský výcvik v na 
Slovensku.  

Žáci se účastnili i velmi podařeného „agro kurzu“, kde si vyzkoušeli tradiční lidová řemesla 
a zároveň učitelé a žáci pracovali na stmelení kolektivu. 

Ve školním roce proběhlo velmi mnoho výukových akcí a exkurzí i akcí mimoškolních 
zaměřených na spolupráci s rodiči. Většina akcí a soutěží je v příloze této Výroční zprávy. 

 
Investiční akce ve školním roce 2017/2018:  

Uskutečnilo se zateplení a spojovací chodby k tělocvičnám školy.  

Velkou investicí byla celková rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu prvního stupně a 
sociálního zařízení učitelského. 

   

Hlavní úkoly na příští období z hlediska materiální pohody:  

 zateplit fasádu pavilonu tělocvičny  

 rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu druhého stupně 

 rekonstrukce počítačové sítě v celém areálu školy a školek 

 zaměřit se na výbavu učeben funkční nábytkem (úložné prostory)  

 rekonstrukce cvičné kuchyňky  

 pro žáky změnu šaten na šatní skřínky  

  

12. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI  
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla inspekční činnost České školní inspekce.   

http://www.hello.cz/cs/jazykove-zkousky
http://www.hello.cz/cs/jazykove-zkousky
http://www.hello.cz/cs/jazykove-zkousky
http://www.hello.cz/cs/jazykove-zkousky
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AKCE A EXKURZE 

ROZLUČKA S DEVÁŤÁKY V MĚDK KARVINÁ  

 

FLORBALOVÝ KROUŽEK  

Celý školní rok na naší škole probíhal florbalový kroužek určený pro žáky prvního stupně. Mladí sportovci, 

dokonce i sportovkyně celý rok pilně trénovali každý pátek hodinu týdně a hlavně společně zažívali 

společnou radost ze sportu.  

PRVŇÁČCI NA FARMĚ  

19. června 2018 navštívili naši prvňáčci Kozí farmu 

v Dolní Suché. Zde na děti čekala spousta zábavy, 

dobrodružství a poznání a to nejen mezi zvířátky. Místní 

farmáři pro děti připravili netradiční farmářské 

sportovní disciplíny, zážitkové aktivity a také kreativní 

tvoření. Všem se na farmě moc líbilo. 

 

ŠKOLNÍ VÝLET 2. A A 2. B DO ZOO 

Ve středu 20. 6. jsme navštívili ZOO v Ostravě. Součástí 

výletu byl i výukový program „Africká zvířata“. Užili jsme 

si krásný den, svezli jsme se v Safari vláčku, viděli 

spoustu zajímavých zvířat a získali o nich nové 

informace. 
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TURISTICKÝ MINIKURZ  

13. až 15. 6. se naši někteří deváťáci zúčastnili turistického mini kurzu, který organizovali naši tělocvikáři. 

První den „vyběhli“ na Lysou horu, kde je přivítala totální 

mlha, a po noclehu ve stanech u školy se na kole vydali do 

Věřňovic. Tam přesedli do lodí a spluli Olši k soutoku s Odrou. 

Zpět se vrátili na kolech. V pátek 15. si na kolech odjeli 

prohlédnout elektrárnu v Dětmarovicích. Po návratu usušili 

stany, spočítali šrámy a veselí šli na masáž unavených nohou. 

Všichni, kteří si v těchto dnech mákli, pochopili, že turistika 

není žádná flákárna a zaslouží pochvalu. 

DEN DĚTÍ  

Naše škola se letos rozhodla Den dětí oslavit 

ve velkém stylu. Proto byla v pátek 1. června 

výuka zcela netradiční. Děti sice přišly do 

školy jako každý den, ale pak už bylo vše 

jinak. 

Celá škola se sešla na velkém hřišti, kde jsme 

zhlédli komentovanou ukázku sebeobrany a 

psího výcviku v režii Městské policie Karviná. 

A poté se všechny třídy rozutekly k 

jednotlivým stanovištím, kde pro ně byly 

připraveny různé úkoly. 

Děti si pod dohledem MP Karviná vyzkoušely 

opilecké brýle, detektor kovu, podívaly se, čím vším strážníci zasahují proti pachatelům. Díky karvinským 

hasičům jsme si mohli vyzkoušet hasicí techniku a trochu se zchladit v parném dni. Pod vedením pracovnice 

Českého červeného kříže si děti vyzkoušely první pomoc a pozor, dorazili k nám i koně, na nichž děti jezdily. 

Ale to není vše, na dalších stanovištích bylo připraveno malování na obličej, slackline, discgolf, automobilové 

závody, přesmyčky, zabíjení hřebíků, hlavolamy, zkoušky odvahy a další sportovní hry. Pro děti bylo 

připraveno i překvapení v podobě zmrzlin. 

PRVŇÁCI VE SVĚTĚ TECHNIKY  

29. května 2018 navštívili naši prvňáčci Svět 

techniky v Ostravě, kde si opravdu každý přišel 

na své. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých 

informací ve výukových programech Kouzelný 

oxid, Dopravní prostředky a Putování za 

medem. Ve světě přírody si prohlédly Oázu 

stromu, Oázu vesmíru, svou fyzickou sílu 

vyzkoušely v Oáze síly a pohybu. Svou 

návštěvu děti zakončily dováděním v dětském 

světě. 
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BUBENICKÁ SHOW  

V pátek 25. května jsme se zúčastnili Bubenické show 

Kuby Kupčíka v Regionální knihovně Karviná, 

v hudebním oddělení. V rytmu brazilské samby jsme 

rozezněli a rozhýbali nejen sebe a paní knihovnice, ale 

také kolemjdoucí, kteří zvědavě nahlíželi okny. A jak 

jsme si to užili? Podívejte se na fotografie.  

ZÁJEZD DO ANGLIE  

 

Poslední den jsme strávili v hlavním městě Londýně a prošli si nejnavštěvovanější turistickou trasu – London 

Eye, London Bridge, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street, Guard Horse, St. 

James Park, Buckingham Palace, Trafalguar Square, National Gallery, Leicester Square, Picadily Circus, China 

Town, Soho, Covent Garden. Poté jsme se projeli lodí po řece Temži a pak jsme nasedli do autobusu a nabrali 

směr Dover, kde jsme se nalodili na trajekt a hurá domů. Všichni jsme zdraví, spokojení, plni dojmů a zážitků 

a těšíme se zase na příště. 

GOLF 

Žáci naší školy navštěvují golfové hřiště v Lipinách. Postupně se na odpališti a greenu vystřídají nejen žáci 

nejvyšších ročníků, ale i děti v předškolním věku z mateřské školy. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ V HORNÍ LOMNÉ  

Ve dnech 13. až 18. května 2018 se třídy 3. A a 3. B zúčastnily školy v přírodě v Horní Lomné, v rodinném 

hotelu U Studánky. Během pobytu děti plnily úkoly celotýdenní hry „Otvírání studánky“, které vedly k získání 

malých klíčů. Celkový počet těchto klíčů získaných při soutěžích, chování, ale i úklidů pokojů vedl k získání 

velkého klíče, kterým byla odemčena studánka. 
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PREVENTIVNÍ PROGRAM „TO JE ZÁKON, KÁMO“  

Na jaře se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili netradičního preventivního programu „To je zákon, 

kámo“.  Městští policisté tím navázali na prohlídku Protidrogového vlaku, který loni děti seznámil s 

problematikou drog. Celý program je v režii nadace Nové Česko, která rovněž zpracovává anonymně 

poskytnutá data a předává je městům. 

Tentokrát si žáci zahráli na týmy odborníků, které mají za úkol vyřešit různé případy. Znovu po částech 

procházeli filmový příběh, v průběhu kterého se virtuální policista s podmanivým hlasem Michala Dlouhého 

dotazuje na jednotlivé momenty. Žáci se tak naučili rozlišovat mezi zákonným a nezákonným, mezi trestným 

činem a přestupkem. Zároveň měli možnost o problémech diskutovat a ptát se odborníků. 

Jedná se o příjemnou a interaktivní formu, která děti nutí přemýšlet a spolupracovat. Doufejme, že budeme 

mít zase někdy příležitost si to zopakovat. 
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SBÍRKA PRO KARVINSKÝ  ÚTULEK  

Žákovská rada si připravila celoškolní akci i v 

dubnu, tentokrát k příležitosti Dne Země. 

Rozhodli jsme se uspořádat něco odlišného od 

ekoakcí, kterých se naše škola pravidelně účastní, 

a tak vznikl nápad zorganizovat sbírku pro 

karvinský psí útulek. 

Byli jsme opravdu mile překvapeni, s jakou vervou 

se většina tříd do této dobrovolné sbírky zapojila. 

Nasbíralo se obrovské množství granulí, konzerv, 

kapsiček, pamlsků, ale také misek, hraček, 

vodítek, dek, a dokonce i pár psích oblečků. 

4. května pak za celou školu všechny tyto dary předali útulku žáci 2. A, 3. A, 9. A a 9. B. 

ČTENÁŘSKÝ KLUB NA SVĚTĚ KNIHY V  PRAZE 

V sobotu 12. května 2018 se několik žáků z čtenářského klubu vydalo na největší knižní veletrh v ČR – Svět 

knihy. Počasí nám přálo, takže je zřejmě všem jasné, že jsme si tento den náramně užili – knihy, slunce a 

spousta známých osobností, co víc si přát. 

Kromě toho, že jsme si pořídili hned několik nových kousků do svých knihovniček, jsme se setkali s několika 

známými osobnostmi, jako například Michalem Vieweghem, Halinou Pawlowskou, Zdeňkem Svěrákem, 

Jaroslavem Uhlířem, dívkami milovaným Kovym, paní učitelkou milovanou Alenou Mornštajnovou či 

šéfredaktorem Respektu, Erikem Taberym. Podařilo se nám tedy ukořistit hned několik podpisů do knih. 

Také jsme se setkali s lidmi z nakladatelství, s nimiž spolupracuje náš školní knižní blog, viděli několik mladých 

a nadějných českých spisovatelů a samozřejmě spoustu lidí, kteří se zajímají o knižní svět. 

         

OSLAVA NAROZENIN A VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE  

naší třídě 2. A jsou tvořivé nejen děti, ale i rodiče. Po narozeninové oslavě v podobě ovocného obrazu přišlo 

další překvapení. Maminka společně s chlapcem, který slavil narozeniny, vyrobili společně veselá lízátka. 

Všem nám moc chutnali. Děkujeme za nápad a za čas, který výrobě dobrot věnovali. 

A POZOR!!!!!! Vyhlašujeme soutěž: Kdo se první dostaví do třídy 2. A a na fotografii správně ukáže oslavence, 

stane se také majitelem této sladkosti.
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EXKURZE DO POLSKÉHO DOLU GUIDO 

 

Ve čtvrtek 10. května navštívili žáci osmých tříd naší školy v rámci projektu Erasmus+ Learning Beauty důl 

Guido v polském městě Zabrze, kde sfárali nejprve do hloubky 172 m, aby si prohlédli, jak vypadala těžba uhlí 

od konce 19. do začátku 20. století, a potom do hloubky 320 m, kde si prohlédli, jak vypadá těžba uhlí v 

současnosti. Průvodce nám pustil různé typy kombajnů, dopravníkové pásy, ventilaci apod., abychom si 

dovedli představit podmínky, při kterých horníci těží uhlí. Součástí dolu jsou i koncertní a plesový sál a 

restaurace. 

Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve střední škole s dlouhým názvem Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego ve městě Wodzisław Śląski, která s naší školou na projektu Learning Beauty 

spolupracuje. Tady si žáci po přivítání ředitelkou a zástupkyní školy prohlédli několik nejnovějších učeben, 

zaměřených na 3D tisk, robotiku, mechatroniku apod. a jednu velmi zvláštní učebnu – uměle vytvořenou, ale 

velice reálně vypadající štolu, ve které se studenti učí zacházet s důlními stroji a další činnosti a kde i 

vykonávají praktické zkoušky. Navíc jsme si byli prohlédnout krásný školní sportovní areál školy. 
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CAMBRIDGE ZKOUŠKY YLE 

V pátek 6. dubna přesně v 8:00 bylo v celé škole 

vypnuto zvonění, rozpečetily se obálky s testy a 

Cambridge zkoušky YLE mohly začít. Celkem 17 žáků 

čtvrtých a pátých tříd absolvovalo své první 

certifikované zkoušení v anglickém jazyce, a to 

v úrovních STARTERS a MOVERS.  

Na zkoušku se poctivě a pravidelně připravovali již od 

září, ale přesto vládla mírná nervozita. Po první části 

napětí opadlo a děti byli moc šikovné také u ústního 

zkoušení, což také potvrdily zkoušející lektorky jazykové 

školy Hello. Po ukončení se testy znovu zapečetily do obálek a byly odeslány do Cambridge, kde jsou v 

současné době vyhodnocovány. Předávání certifikátů proběhne 28. června 2018 v Městském domě kultury 

na slavnostním ukončení školního roku. 

ABECEDA PENĚZ  

Naši žáci 4. A a 4. C 

získali jedinečnou 

možnost se zapojit do 

programu finančního 

vzdělávání s názvem 

Abeceda peněz. Česká 

spořitelna provede žáky 

finanční gramotností a 

umožní jim nahlédnout 

do světa podnikání. 

Cílem je vymyslet svůj 

vlastní podnikatelský 

plán a ten zrealizovat. 

Program má několik 

kroků, které žáci musejí 

postupně plnit. Před 

návštěvou spořitelny si 

žáci vymysleli název firmy a rozdělili základní funkce. Přemýšleli, v čem mohou podnikat a hlavně, na co si 

chtějí sami vydělat. Poté následovala první návštěva pobočky České spořitelny, kde byli žáci podrobněji 

seznámeni s tím, co je čeká. Absolvovali zábavný kvíz, během kterého zjistili, jaké znalosti mají v oblasti 

financí. Následovala prohlídka banky. Žáci se podívali na místa, která běžně neuvidí. Viděli, jak vypadá milión 

v pěti tisícových bankovkách, prohlédli si zahraniční měny či vybírali peníze z bankomatu. Na konci samotné 

exkurze byl žákům předán vstupní kapitál, díky kterému mohou „rozjet“ svou vlastní firmu. Dostali také 

drobné dárky a upomínkové předměty. Dalším krokem je podrobnější příprava podnikatelského plánu, 

výroba a jeho realizace. Výsledkem tohoto projektu je jarmark, na kterém budou třídy své výrobky prodávat. 

Jarmark má každá třída svůj, a přestože vás děti jistě rády pozvou svým plakátem, už teď si můžete zapsat do 

kalendáře termíny 24. května a 11. června. Chtěli bychom poděkovat České spořitelně, díky které se můžeme 

tohoto jedinečného projektu účastnit.
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PUTOVÁNÍ POHÁDKOVOU ŠKOLIČKOU  

V úterý 27. března se někteří předškoláci a jejich rodiče zúčastnili akce „Putování pohádkovou školičkou“, 

které se konalo v budově naší školy. 

       

 

LYŽAŘSKÝ KURZ  

Od 5. 3. do 9. 3. 2018 absolvovalo 30 žáků 7. až 9. tříd lyžařský kurz. Ten se letos konal na chatě Plemenár na 

Rači na Slovensku. Celá akce proběhla v pohodě a klidu, všichni si dosyta zalyžovali a bez úrazu se vrátili 

domů. 
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5. SETKÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU LEARNING BEAUTY 

5. až 9. března 2018 proběhlo v naší 

Základní škole Borovského v Karviné 

5. mezinárodní setkání projektu 

spolupráce škol Learning BEAUTY, který 

je zaměřen na podporu technického 

vzdělávání, spolufinancované v rámci 

programu Evropské unie Erasmus+. 

Hlavním cílem projektu je prohloubení 

spolupráce středních odborných školy a 

základních škol jak rovněž propagace 

technického vzdělávání pomoci 

zajímavých workshopu, kurzů a soutěží 

pro žáky ZŠ.  

 

BESEDA SE SPISOVATELEM MARKEM ŠINDELKOU  

Ve čtvrtek 1. března 2018 měli žáci 8. A a 9. B možnost setkat se s talentovaným českým spisovatelem 

Markem Šindelkou, držitelem Ceny Jiřího Ortena a dvou cen Magnesia Litera. Marek Šindelka žákům povídal 

o svém pohnutém dětství, dospívání (zjistili jsme, že má kořeny právě v našem městě) a odhaloval tajemství 

inspirace pro svou tvorbu. Jeho vyprávění bylo velmi poutavé a překvapilo nás, jak hluboce se tematikou 

svých knih zabývá, než vůbec začne psát. 
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ČTEME NEJMENŠÍM  

Během prosince jsme několikrát navštívili naše školky MŠ Na Kopci a MŠ U Mateřské školy s programem 

„Čteme našim nejmenším“. Pro naše předškoláky jsme si připravili čtení pohádky „Jak šel kozel do Lhoty“. 

Naše starší žačky z 8. a 9. ročníku pohádku dětem nejdříve přečetly, poté děti plnily nejrůznější úkoly 

vztahující se k pohádce. Společně s dětmi ze školky jsme si užili skvělé dopoledne a už se těšíme na další 

setkání. Za pomoc s realizací děkujeme žákyním Martině Czyžové (9. B), Valentýně Kubíčkové, Vendule 

Káňové, Renátě Suidové, Michaele Olšokové a Zuzaně Čížkovské (8. A). 

 

HÁZENKÁŘI PRVŇÁČKŮM…  

V pátek 15. prosince se u prvňáčků nadělovalo. Svůj první vánoční dárek „rozbalili“ o pár dnů dříve a pořádně 

si ho užili. A co ukrýval? Sportovní dopoledne, které pro děti připravili karvinští házenkáři. 

       

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK 

Pátého prosince se na naší škole konal tradiční vánoční jarmark, na kterém děti svými výtvory dokázaly 

vykouzlit krásnou vánoční atmosféru. Výrobky byly opravdu nápadité. Vlastnoručně vytvořené ozdoby a 

dekorace na svátečně prostřený stůl, svíčky, svícny, přáníčka, různé slané a sladké dobroty. To vše a možná 

ještě něco navíc měli možnost nakoupit všichni, kteří na jarmark zavítali. Vánoční atmosféru doplnila třída 
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5. A, která společně s paní učitelkou nacvičila vánoční písničky a koledy. Od školní jídelny se šířila vůně 

vánočního punče. Mohli jste ochutnat zdravý, odlehčený bramborový salát či různé druhy karbanátků. 

Nesměla chybět také sladká tečka v podobě mini dezertů. Ve škole zavládla pohodová atmosféra. Děkujeme 

všem, kteří se na přípravě vánočního jarmarku podíleli. 

          

BADMINTONOVÝ TURNAJ 6. A – TVOŘIVÁ NOC VE ŠKOLE 

V pátek 24. listopadu proběhl turnaj žáků a rodičů v badmintonu. Všechny týmy hrály s velkým nasazením, 

ale přes veškerou snahu může být vítězem vždy jen jeden a tentokrát to byla smíšená dvojice Míša Vronková 

a tatínek Adri Ledvoňové. Po ukončení turnaje se žáci s rodiči rozloučili a společně jsme strávili „tvořivě – 

strašidelnou noc“ ve škole. Během celého večera jsme si užili spoustu legrace, objednali si pizzu a 

ochutnávali dobroty, které připravily maminky žáků. Spát se nám moc nechtělo, ale přesto únava zvítězila a 

ráno jsme se vrhli do úklidu. 

     

BESEDA S POLICISTKOU 

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhla v 2. B beseda s policistou 

pod názvem "Policejní pohádky". Děti si poslechly zajímavý 

příběh ze života dětí a hovořily o správném chování v 

nebezpečných životních situacích. Po pohádce následoval 

test, ve kterém děti hledaly správná řešení různých životních 

situací. Test dopadl výborně. Na závěr hodiny byly děti 

obdarovány drobnými dárečky. Byla to zajímavá a poučná 

hodina. 
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HRA „FINANČNÍ SVOBODA“  

Naše škola se zapojila do projektu s názvem Karvinské hry finanční gramotnosti, a proto se žáci 8. A 

s některými deváťáky ve středu 15. listopadu učili lepšímu zacházení s penězi formou společenské hry 

Finanční svoboda. Ta je postupně srozumitelně naučí orientovat se ve světě financí, sestavovat vyrovnaný 

rodinný rozpočet, vytvářet odpovídající rezervy a vést tak k chování předcházejícímu finančním potížím. 

V první fázi se žáci seznámili s důležitými pojmy a hrou samotnou, v druhé fázi by se měli ve svých 

dovednostech zlepšovat. Ti nejlepší budou totiž naši školu reprezentovat v klání karvinských škol. 

     

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „DON QUIJOTE A TI DRUZÍ“  

V pátek 3. listopadu se naše hudebna proměnila v komorní divadelní scénu, navštívilo nás totiž Divadélko pro 

školy z Hradce Králové. V podání herců Michala Moravce a Víta Troníčka byli naši deváťáci a část osmáků 

seznámeni se španělskými autory z období renesance a baroka. A byli jsme nadšení! Herci podávali strhující 

výkony, využívali svůj osobitý humor, poutavý obsah ukázek naše žáky pohltil, hudebnou otřásaly salvy 

smíchu. A co víc, do představení byli zapojeni i žáci a musíme uznat, že se svého úkolu zhostili se ctí a 

nenechali se zahanbit! 
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BESEDA S NEVIDOMOU PANÍ  

Dne 1. listopadu měli žáci pátého ročníku možnost zúčastnit se ve škole besedy s nevidomou paní a jejím 

asistenčním psem Rockym. Dozvěděli jsme se praktické věci ze života nevidomých. Paní nám vysvětlila, jak se 

máme k nevidomým chovat na ulici nebo v dopravních prostředcích. Jakým způsobem jim můžeme pomoci. 

Viděli jsme i jak pomoci nevidomému přejít např. přechod pro chodce. Vyzkoušeli jsme si některé pomůcky, 

jako je hůlka, stroj na psaní Braillova písma, čtečka. Paní nám trpělivě zodpověděla mnoho našich zvídavých 

otázek. Na závěr jsme si pohladili Rockyho a předali jsme pro něho pár pamlsků. 

     

NOC VE ŠKOLE  

V noci z 25. na 26. října 2017 strávila V. B noc ve škole. Projít si strašidelnou školu a přespat v ní vyžadovalo 

mnoho odvahy, ale zvládli jsme to! Objednali jsme si výbornou pizzu, na chodbě zahráli pár her. A pak už 

jsme se uložili ke spaní a dívali se na filmy. Někteří z nás pojali nocování stylově. A tak s námi spali i kostráci, 

ale tentokrát jen na pyžamcích. Ráno jsme díky nevypnutému budíku na mobilu měli první budíček v šest, ale 

povedlo se nám ještě si chvilku pospat. Na závěr jedna společná fotka a velký úklid třídy. Zbylo nám pár 

hezkých vzpomínek na dobrodružné chvíle se spolužáky v noci ve škole. 

     

EXKURZE DO ARCHEOPARKU 

V úterý 17. října navštívili žáci 6. A a 6. B Archeopark Chotěbuz. Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je 

jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky 

bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během 

kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo 
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skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu si mohli žáci prohlédnout a 

seznámit se tak s životem našich předků. Měli jsme možnost zkusit si střílet z luků, dobývat hradby nebo se 

seznámit s mletím obilí na žernovech. Po celou dobu návštěvy nás provázel velice ochotný pan průvodce, 

který nám odpovídal na všechny naše zvídavé dotazy. Na závěr jsme si také napsali test, který dopadl 

úspěšně. 

     

EXKURZE PO KARVINÉ  

V pondělí 16. října byli žáci 3. A a 3. B na exkurzi 

po Karviné. Nejdříve jsme prošli s paní průvodkyní 

Mgr. Libuší Kolkovou pěšky park B. Němcové a 

náměstí ve Fryštátě. Potom jsme nasedli do 

autobusu a vydali se po všech devíti částech 

našeho města. Nejvíce se nám líbilo v šikmém 

kostele sv. Petra z Alkantary. Všechno je tam 

úplně nakřivo. I když nám paní průvodkyně 

ukazovala, že podlaha je rovná. Už víme, že název 

Karviná vznikl ze starého slova „karva“. Tak se 

kdysi říkalo kravám. Projeli jsme taky kolem 

rybníků ve Starém Městě. Mají zajímavá jména: 

Panic, Sirotek, Ženich a Vdovec. V Darkově jsme 

přešli přes most a šli se napít do lázní léčivé darkovské vody. Zpátky jsme jeli kolem Rehabilitačního ústavu až 

k Vodárenské věži a Jäklu. Exkurze byla super.  

EXKURZE DO PRAHY 

Ve čtvrtek 21. září brzo ráno vyjeli žáci 9. A a 9. B 

na exkurzi do Prahy. Každý si předem připravil 

informaci o některém známém místě v Praze a 

s tím seznámil své spolužáky. Ti si o všem dělali 

záznam do připravených pracovních listů. Od 7.30 

všichni procházeli známými trasami ještě 

nepřeplněnými turisty, stihli v poledne slavnostní 

výměnu stráží na Hradě a před odjezdem vlaku 

utratili rodičovské peníze při návštěvě nákupního 

centra. 
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SOUTĚŽE  

FLORBALOVÝ KROUŽEK  

Celý školní rok na naší škole probíhal florbalový kroužek určený pro žáky prvního stupně. Mladí sportovci, 

dokonce i sportovkyně celý rok pilně trénovali každý pátek hodinu týdně a hlavně společně zažívali 

společnou radost ze sportu. No podívejte se, jak jim to hezky šlo. 

     

MĚSTSKÉ KOLO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI  

Ve středu 30. května 2018 proběhlo na školním hřišti ZŠ a MŠ Borovského městské kolo základních škol v 

atletickém čtyřboji. Mladší žáci a žákyně vybojovali postup do okresního kola a obsadili první místo. Starší 

žáci a žákyně se shodně umístili na 3. místě. 

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY 5. AŽ 8. ROČNÍKU 2017/18 

29. května se konalo okresní kolo Pythagoriády žáků 5. až 8. ročníku. Úspěšní řešitelé: 

MĚSTSKÉ KOLO V ATLETICKÉM TROJBOJI  

V úterý 22. května proběhlo městské kolo v atletickém trojboji 

pro 1. stupeň ZŠ. Této soutěže se zúčastnilo 5 družstev z 1. až 5. 

ročníku. Naši sportovci dosáhli skvělých výsledků, všechny týmy 

se umístily na 1. místě!  



16 
 

BĚŽECKÁ ŠTAFETA ZÁKLADNÍCH ŠKOL MĚSTA KARVINÁ  

Sportovní zpravodaj. Dne 16. 5. byla na naší škole sportovní soutěž „Běžecká štafeta základních škol města 

Karviná“. ZŠ Borovského obsadila krásné 1. místo v kategorii mladší žáci a krásné 2. místo v kategorii starší 

žáci. 

     

EKOOLYMPIÁDA 2018  

Kdy se soutěž konala? Ve středu 16. května 2018 od 9.00 hodin. Komu byla soutěž určena? Tříčlenným 

družstvům žáků (12 – 15 let). Za naši školu soutěžili E. Toman, P. Piatka, S. Sušena, E. Muchová, N. Rybárová, 

J. Zwardoň  9. A. Na co byla soutěž zaměřena? Jako obvykle samostatnou a hravou formou se mapovali 

znalosti žáků z oblasti ekologie a životního prostředí. Zjišťovali, nakolik si žáci uvědomují vztahy mezi ekologií 

a každodenním životem. Hlavní téma letošního ročníku bylo „Stromy a zeleň ve městě“. Jak jsme se umístili? 

Naši chlapci a děvčata se umístili na krásném 5. místě z deseti družstev okresu a Eliška Muchová získala 3. 

místo z 30 soutěžících v jednotlivcích. Za jejich reprezentaci jim moc děkujeme a přejeme jim mnoho 

úspěchů při studiu na středních školách! 

       

MĚSTSKÉ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU  

15. května 2018 proběhlo městské kolo v přespolním 

běhu. Naši školu reprezentovalo deset sportovců z 1. až 

5. ročníku (2 prvňáci, 4 druháci, 3 třeťáci a 2 páťáci), kteří 

se umístili na 4. místě. Děkujeme za skvěle podaný výkon 

a přejeme hodně hezkých sportovních zážitků. 
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FLORISTICKÁ SOUTĚŽ 2018 

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Karviné pořádal již sedmý ročník okresního kola soutěže 

„Staň se hvězdou floristiky“. Soutěž proběhla dne 4. května ve venkovních prostorech územního sdružení ČZS 

na ul. Mlýnské v Karviné Fryštátě. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie, a to na žáky ZŠ do 9. třídy, tedy 

12–16 let, a studenty SŠ. Soutěžilo se v aranžmá ze živých květin.  

1. úkolem byla vypichovaná miska z živých květin – Téma – jarní aranžmá 100. výročí založení republiky  

2. úkolem bylo vytvořit kytičku – na téma K svátku matek.  

Každý soutěžící měl připravené živé květiny a doplňkový rostlinný materiál. Soutěžící si mohli donést 

zahradnické nůžky, nůž a materiál pro dozdobení dle vlastní fantazie. Naši školu reprezentovaly: Natálie 

Rybárová z 9. A, která se umístila na 1. místě, dále nás reprezentovaly Eliška Muchová 9. A, Andrea Kudlová, 

Liliana Bielczyková , Iva Kalousková z 9. B. A Viktorie Mauková z 8. A. Za SŠ se zúčastnila naše bývalá žákyně 

Viktorie Kostelníková, která se umístila na 1. místě 

Děvčatům děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Natálii a Viktorii držíme palce v zemském kole, které se 

koná 31. května v Prostějově. 

     

DEN ZEMĚ 2018  

V rámci této akce se rozhodl Odbor komunálních služeb 20. dubna 2018 vyhlásit pro všechny základní školy 

na území města již pátý ročník soutěže v rámci třídění odpadů pod názvem „Recyklovaný orchestr“, kdy bylo 

možné vyrobit hudební nástroj z využitelných složek odpadu – plechovek, papíru, plastů apod. 

Soutěže se mohli zúčastnit třídy ZŠ a dále třídy gymnázia (prima, sekunda, tercie a kvarta). Soutěžilo se 

o nejhezčí a nejkreativnější výrobek a navíc třída, která během akce Dne Země na vyrobený nástroj zahrála, 

byla, odměněna hodnotnou cenou. Účelem soutěže bylo především motivovat děti k třídění odpadů a zvýšit 

ekologické vědomí a zodpovědnost k životnímu prostředí. 

Do této soutěže se s chuti zapojily za naši školu třídy 4. B, 9. A. A tady jsou výsledky: 

- místo: ZŠ a MŠ Borovského – 9. A tř.(K. Beňovičová, V. Andrlová, J. Wojcíková, O. Godál, P. Piatka) 

s výrobkem „BICÍ“ – finanční odměna ve výši 5 000 Kč na školní a sportovní potřeby. 

- Hodnotné ceny za předvedení své rumba koule žáci 4. B tř.(E. Daňková, T. Brzósková, B. Kowolowská) 

a to nebylo ještě všechno. 
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- Žáci 8. B tř. (J. Bojko, D. Kaplan, J. Brhel, K. Adamcová, V. Kiedroň, N. Miková), kteří pomáhali 

Mládežnické radě a pracovníkům z magistrátu Karviná při organizaci prezentovali získané poznatky 

z výměnného pobytu v Polsku – Poronin v projektu ERASMUS+ na téma SMOG. 

     

ATLETICKÉ ZÁVODY O POHÁR ROZHLASU 

Ve čtvrtek 3. května a v pátek 4. května se na naší škole uskutečnilo městské kolo atletických závodů o Pohár 

rozhlasu. 

Naší školu reprezentovali žáci ve všech kategoriích: 

Mladší dívky: 

Szotková, V. Wojáczková, K. Uherková, J. Úradníková, B. Szotkowská, L. Durasová 

Mladší chlapci: 

Sikora, J. Rek, J.Stuchlík, M. Ganczarczyk, P. Sikora, M. Kratochvíl, D. Vaněk, A. Chlebík, M. Lamacz 

Starší dívky: 

Olšoková, V. Káňová, R. Siudová, P. Šíblová, J. Wójciková, M. Czyžová, V. Gembická, I. Kalousková, A. Kudlová, 
M. Zemánková 

Starší chlapci: 

Müller, V. Truhlář. J.Michalski. A.Polách, O.Pawliczek, J.Parma,D. Pavlica, T.Foltýn 

Svým vítězstvím si starší i mladší dívky a mladší chlapci vybojovali postup do okresního kola v Havířově. Starší 

chlapci se umístili na 3. místě. Ve středu 9. května se na Základní škole M. Kudeříkové v Havířově uskutečnilo 

okresní kolo závodů o Pohár rozhlasu. Děvčatům se i přes dobré výkony nepodařilo umístit na medailových 

pozicích, naopak chlapci vyhráli i v okresním kole a postupují do kola krajského. 
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KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE  EUROREBUS 

V sobotu 5. května se v Ostravě konalo krajské kolo soutěže Eurorebus. Naši školu v kategorii žáků 1. stupně 

reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení Vlaďka Uhrová – 3. A, Lea Křivanová – 4. A a Ondřej Zvoneček – 

5. A. Žáci se umístili na 3. místě a postupují do celostátního finále, které se bude konat 5. června v Praze. 

     

OKRESNÍ KOLO – VYBÍJENÁ ŽÁKŮ 4. A 5. TŘÍD 

Dne 26. 4. 2018 se na ZŠ K. Dvořáčka v Orlové konalo okresní finále ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Naši školu 

reprezentovali: M. Drögsler, Š. Jandák, V. Malatinská, E. Domesová, Jakub Goluch, Jan Goluch z 5. B. třídy, J. 

Kratochvíl,  L. Godzik, T. Tesař  ze 4. C. třídy, D. Laban a M. Wróbel ze 4. A. třídy a V. Hanzel z 5. A. Naši 

reprezentanti obsadili 3. místo. 

VYTRVALOSTNÍ BĚH  

V úterý 24. 4. proběhly závody ve vytrvalostním běhu. Za každou třídu 1. stupně závodili dva chlapci a dvě 

dívky. Nejrychlejší vytrvalci nás budou reprezentovat v městském kole. 

1. ročník      Erik Dworok           Anežka Gomolová 

2. ročník      Lukáš Uchytil        Dominika Malyszová 

3. ročník      Kryštof Lehnert     Veronika Tomíčková 

4. ročník      Alex Gríger             Zuzana Turčannová 

5. ročník      Marek Drögsler      Veronika Malatinská 

    



20 
 

MĚSTSKÉ KOLO V MINIFOTBALU 

24. 4. proběhlo městské kolo v minifotbalu starších žáků. Soutěže se zúčastnilo osm škol města Karviná. Po 

těžké prohře 1:0 se ZŠ Prameny jsme obsadili celkově krásné čtvrté místo. 

ECO GAMES 2018 

V pátek 20. dubna se na naší škole zúčastnilo prvního ročníku soutěže v anglickém jazyce pro žáky prvního 

stupně celkem 16 tříčlenných družstev z osmi karvinských základních škol. 

Děti si procvičily zábavnou formou vše, co již umí a aplikovali angličtinu na celkem deseti stanovištích, která 

se jmenovala SONG, ON THE FARM, ANIMAL DESCRIBTION, SPELLING RACE, ALPHABET FUN, IN THE 

COUNTRY, HIDDEN WORDS, MEET A FOREIGNER, LET´S RUN and ANIMAL RIDDLES. Procvičili si své jazykové 

kompetence ve všech čtyřech oblastech – poslech, použití gramatických jevů, čtení a mluvení. 

Všichni si prosluněné soutěžní dopoledne užili a dostali malou odměnu, ale vítězi se stala tato družstva: 

1. místo – WINNERS – ZŠ Borovského 

2. místo – BLUEBERRIES – ZŠ Borovského 

3. místo – DEMONS – ZŠ Mendelova 

     

MĚSTSKÉ KOLO VE VYBÍJENÉ MLADŠÍCH A STARŠÍCH DÍVEK  

Dne 22. a 27. března 2018 proběhlo na základní škole Mendelova městské kolo ve vybíjené mladších a 

starších dívek. Soutěže se zúčastnila družstva v obou kategoriích a shodně se umístila na třetím místě ve 

skupině. Do finálových bojů postupovala družstva z prvního a druhého místa a naším děvčatům tentokrát 

postup těsně unikl. 

KARVINSKÉ HRY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI  

Naše škola se přihlásila do projektu NADACE OKD FINANČNÍ GRAMOTNOST. 

Žáci se ve škole v projektových dnech seznámili se základními pojmy finanční 

gramotnosti pod vedením paní učitelek I. Koóšové a B. Jedličkové-Bičejové. 

V úterý 10. dubna 2018 se konaly KARVINSKÉ HRY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, 

kterých se zúčastnili žáci karvinských základních škol. Naši školu 

reprezentovalo šestičlenné družstvo ve složení V.Gembická, A. Kudlová, 

V. Kubíčková, T. Tomalová, P. Piatka a T. Foltýn a umístilo se na skvělém 

druhém místě. Tímto umístěním se žáci nominovali na mistrovství České 

republiky, které proběhne počátkem června. 
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PYTHAGORIÁDA 2017/18  

V dubnu se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády. Úspěšní řešitelé: 

 

OKRESNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY  

Dne 4. dubna 2018 se v naší škole konalo okresní kolo 59. ročníku fyzikální olympiády. 

ŠKOLNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY 6. AŽ 8. ROČNÍKU  

28. března bylo uzavřeno školní kolo matematické olympiády žáků 6. až 8. ročníku. Úspěšní řešitelé: 

6. ročník 

- Barbora Szotkowská 

- Lukáš Smrčka                                                                                 

7. ročník 

- Zora Křivanová                               

- Richard Sikora        

8. ročník 

- Antonín Polách 

- Jakub Seriš 

Všichni úspěšní řešitelé postupují do okresního kola, které se koná 17. dubna. 

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE 

Ve středu 21. března proběhlo v Ostravě-Porubě krajské kolo Olympiády ve 

francouzském jazyce. Naši školu v kategorii A1 reprezentoval Jakub Seriš, 

který si svým poslechem, popisem obrázku a improvizovaným dialogem s 

rodilým mluvčím vybojoval krásné 2. místo. 
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MĚSTSKÉ KOLO BASKETBALU 

Po dnešním velkém boji obsadili mladší žáci krásné druhé místo v městském kole basketu. Postoupili do 

okresního kola, které proběhne 5. 4. 2018. 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE V BŘEZNU 2018  

V měsíci březnu proběhly sportovní soutěže v rámci Poháru primátora města Karviná. Starší dívky a starší 

chlapci vybojovali krásné třetí místo v městském kole v basketbalu a mladší dívky uspokojivé třetí místo ve 

skupině. Čeká nás 28. 3. 2018 basket mladších žáků. 

ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE  

V únoru proběhla školní kola olympiády v anglickém jazyce ve dvou kategoriích. 

Vítězi se stali: 

- Eliška Canibalová (kategorie 7. tříd) 

- Dominik Dziewa (kategorie 8. a 9. tříd) 

V okresním kole, které proběhlo 23. 2. v Havířově, nás reprezentovali Dominik Dziewa (9. A), který se umístil 

ve své kategorii na 3. místě a za Elišku, která se nemohla zúčastnit, Veronika Wojaczková (7. A), která byla na 

13. místě. 

SKÁČU, SKÁČEŠ, SKÁČEME… 

Skáču, skáčeš, skáčeme… v tomto duchu proběhla dne 21. února 2018 soutěž v přeskocích přes švihadlo pro 

žáky 1. stupně. Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií podle ročníků. Úkolem bylo naskákat co nejvíce 

přeskoků za 1 minutu. Malí sportovci soutěžili s velkým srdcem nejen o titul nejlepšího „skokana“ a nejlepší 

„skokanky“, ale také o titul nejlepší tým v přeskocích přes švihadlo. 

     

ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 

15. 2. se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Vítězové: 

- Jiří Lovecký (kategorie 6. tříd) 

- Adam Böhm (kategorie 7. tříd) 

- Julie Wojciková (kategorie 8. a 9. tříd) 

nás budou v úterý 20. 2. reprezentovat v kole okresním na DDM Juventus. 
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V okresním kole, které proběhlo 20. 2. v DDM Juventus, se Jiří Lovecký (6. B) a Julie Wojciková (9. A) umístili 

ve svých kategoriích na 15. místě a Adam Böhm (7. A) byl na místě 11. 

MĚSTSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ  

V pondělí 19. února 2018 se konala Městská přehlídka dětských recitátorů. Naše škola měla svá želízka v ohni 

ve všech kategoriích. V nulté kategorii nás reprezentoval Michal Levay (1. A), v I. kategorii Veronika Hudcová 

(2. B), v II. kategorii Jakub Frömmel (5. A), ve III. kategorii Valentýna Kostelníková (6. A) a konečně ve IV. 

kategorii Natálie Rybárová (9. A). A nebudeme vás dlouho napínat! Medailové pozice vybojovali téměř 

všichni naši žáci! Michal obsadil 2. místo, Veronika, Jakub a Natálie vybojovali 1. místo! Všichni vítězové tak 

postupují do okresního kola, které se uskuteční 7. dubna v Havířově. 

Rovněž gratulujeme našim žákům, kteří sice nepostoupili ze školního kola, ale byli na městskou přehlídku 

nominováni dramatickým kroužkem ZUŠ. Konkrétně se jedná o Jakuba Zatloukala (4. B) – 3. místo v II. 

kategorii, Richarda Sikoru (7. A) – 3. Místo v III. katagorii a Erika Tomana (9. A), který společně s Natálií ovládl 

IV. kategorii a postupuje tak do okresního kola.  

 

 

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE  V NĚMECKÉ KONVERZAC I  

V úterý 13. února se v KSVČ Juventus konalo okresní kolo soutěže v německé konverzaci. Naše škola se 

každoročně účastní, nejinak tomu bylo i letos. Naši školu reprezentovala Nicola Leśniaková, která musela 

zvládnout představení se porotě, hovořit na dané téma a popsat obrázek. Její výkon byl odměněn 3. místem.
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ŠKOLNÍ PŘEHLÍDKA MLADÝCH RECITÁTORŮ  

V úterý 30. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Sešlo se 40 nejlepších recitátorů, kteří 

postoupili z prosincových třídních kol. Atmosféra celá akce byla báječná, hlediště praskalo ve švech, jedno 

vystoupení bylo lepší než druhé, a proto měla porota opět nelehký úkol, a to vybrat vítěze, kteří postoupí na 

městskou přehlídku. 

A jak to dopadlo? 

kategorie (1. ročník): 

1. místo Michal Levay (1. A) 

2. místo Klára Šalounová (1. A) 

3. místo Tereza Piekarová, Amélie Grimová (1. B) 

kategorie (2. – 3. ročník) 

1. místo Veronika Hudcová (2. B) 

2. místo Tereza Kovářová (3. B) 

3. místo Ema Wawrzosová (3. B) 

kategorie (4. – 5. ročník) 

1. místo Jakub Frömmel (5. A) 

2. místo Anna Klusová (5. A) 

3. místo Jacqueline Mamiaková (4. C)   

kategorie (6. – 7. ročník) 

1. místo Valerie Kostelníková (6. A) 

2. místo Richard Sikora (7. A) 

3. místo Johana Úradníková (6. A) 

kategorie (8. – 9. ročník) 

1. místo Natálie Rybárová (9. A) 

2. místo Jan Zwardoň (9. A) 

3. místo Erik Toman (9. A) 

I letos si diváci vyzkoušeli roli porotců, a to v kategorii „Soutěž diváka“, kterou s přehledem vyhrál Jakub 

Frömmel (5. A). 

Všichni vítězové postupují do městského kola, které se uskuteční 19. února, a my jim samozřejmě budeme 

držet pěsti! 

Celým odpolednem nás provázela moderátorská dvojice Natálie Rybárová (9. A) a Roman Tomoszek (7. A), 

kterým se jejich moderátorská premiéra skutečně povedla! O naše publikum se výborně postarala děvčata z 

8. A – Michaela Olšoková, Zuzana Čižkovská, Renata Suidová, Pavla Šíblová a Vendula Káňová. Po technické 

stránce celou akci bezvadně zaštítil Jan Zwardoň (9. A). A nesmíme zapomenout na výbornou klavírní kulisu v 

podání Davida Nowaka (8. A). 

Děkujeme všem účinkujícím za plné nasazení, žákům 4. B za ukrácení chvíle čekání na vyhlášení výsledků 

divadelním vystoupením, rodičům za podporu soutěžících a vytvoření báječné atmosféry a v neposlední řadě 

našim krásným asistentkám, hudebnímu mistrovi a výbornému technikovi!
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SOUTĚŽ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠPLHU  

Ve středu dne 24. ledna se konala soutěž žáků 1. stupně ve šplhu. Zúčastnilo se jí celkem 39 žáků. Soutěžili 

zvlášť chlapci a dívky a to ve dvou kategoriích. 

První kategorii tvořili žáci 2. a 3. tříd, ve druhé kategorii soutěžili žáci 4. a 5. tříd. Všem zúčastněným moc 

děkujeme a vítězům gratulujeme! Vítězové jednotlivých kategorií: 

   

 

 

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY  

24. ledna 2018 proběhlo okresní kolo matematické olympiády žáků pátých tříd. Úspěšnou řešitelkou se stala 

Anatoli Michailidu. 

V lednu bylo uzavřeno školní kolo matematické olympiády žáků 5. a 9. ročníku. Úspěšnými řešiteli se stali: 

9. ročník: 

- Denisa Gančarčíková 

- Samuel Sušena 

- Julie Wójciková 

- Erik Toman 

5. ročník 

- Michal Ševčík 

- Anatoli Michailidu 

Všichni úspěšní řešitelé postupují do okresního kola, které se koná 24. ledna. Přejeme hodně úspěchů! 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 

Ve středu 13. prosince 2017 se konalo školní kolo 

olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 23 

soutěžících z 8. a 9. ročníků.  Žáci si museli poradit s 

různými úkoly v mluvnické i slohové části. A jak to 

dopadlo? 

1. místo – Jakub Antalovič (8. A) 

2. místo – Jan Zwardoň (9. A) 

3. místo – Veronika Andrlová (9. A) a Andrea 

Kudlová (9. B) 

Chlapci z 1. a 2. místa postupují do okresního kola, 

které se uskuteční 31. ledna 2018. 
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KRAJSKÉ KOLO TURNAJE  VE FLORBALU PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ  

Dne 19. 12. 2017 se v Ostravě – Dubině konalo krajské 

kolo turnaje ve florbalu pro žáky 1. stupně ZŠ. Naši žáci 

ve své skupině vyhráli jedno, ale prohráli 2 utkání, a tak 

bohužel nepostoupili do dalších bojů.  

Přestože všichni víme, že postup sem je úspěchem, 

zklamání bylo těžké zakrýt. V dalších letech se budeme 

pokoušet opět probojovat se třeba i dále.  

 

CHRISTMAS SPELLING RACE 

V úterý 19. prosince se také žáci všech tříd druhého stupně zúčastnili soutěže v hláskování anglických a 

tentokrát také českých slovíček spojených s Vánoci. Hodnotilo se, kolik správně vyhláskovaných slov zvládla 

každá skupina vyřešit v daném časovém limitu. 

Za každou třídu soutěžilo pět dvojic. Byla vždy vyhodnocena nejlepší dvojice za třídu a za soutěžní skupinu 

(soutěžní skupiny byly čtyři – 1.sk. 6. A, 7. A; 2.sk. 6. B + 7. A; 3.sk. 8. A, 9. A; 4.sk. 8. B, 9. B) 

Všem zúčastněným odvážlivcům moc děkujeme, všichni podali skvělé výkony. 

Vítězné dvojice jsou: 

6. A – Vojtěch Dušek, Matěj Kratochvíl (vítěz za skupinu č. 1) 

6. B – Michal Markovič, Tomáš Němčík 

7. A (sk. p. uč. Kempné) – Jakub Rek, Petr Smolník (vítěz za skupinu č. 2) 

7. A (sk. p. uč. Matulové) – Eliška Canibalová, Lucie Šipulová 

8. A – Anna Brňovjáková, Valentýna Kubíčková (vítěz za skupinu č. 3) 

8. B – Michael Dávid, Viktor Dudík (vítěz za skupinu č. 4) 

9. A – Roman Gřešica, Erik Toman 

9. B – Martina Czyžová, Andrej Kosť 
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CHRISTMAS SPELLING RACE 

V úterý 12. prosince se žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd zúčastnily soutěže v hláskování anglických slovíček 

spojených s Vánoci. Hodnotilo se, kolik správně vyhláskovaných a napsaných slov zvládla každá skupina 

vyřešit v daném časovém limitu. 

Za každou třídu soutěžilo pět dvojic. Byla vždy vyhodnocena nejlepší dvojice za třídu a také vítězná dvojice za 

celý ročník. 

Všem zúčastněným odvážlivcům moc děkujeme, všichni podali skvělé výkony. 

Vítězné dvojice jsou: 

3. A – Sofie Gottwaldová, Kateřina Kuchejdová 

3. B – Tobiáš Barczok, Štěpán Švéda 

3. C – Patrick Herman, Tobiáš Szturc 

4. A – Lukáš Beňovič, Adam Gawlas 

4. B – Tereza Brzósková, Johanka Hálová 

4. C – Tereza Serišová, Ema Heczková 

5. A – Viktor Hanzel, Ondřej Zvoneček  

5. B – Markéta Dziadziová, Sára Sýkorová 

 

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU STARŠÍCH 

CHLAPCŮ  

Dvanáctého prosince se starší chlapci naší školy 

zúčastnili okresního kola ve florbalu v Havířově. 

Skončili na 7. místě a o tento výsledek se zasloužili: A. 

Chlebik ze 6. A, J. Nowak, P. Heczko, V. Truhlář, V. 

Pindur, J. Michalski z 8. A, O. Pawliczek z 8. B, R. 

Gřešica a R. Švajný z 9. A. 
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SOUTĚŽ "JAHŮDKY, UKAŽTE SE!"  

Obrovský úspěch zažil jeden z našich žáků, konkrétně Michal 

Galocz ze 4. A. Na podzim tohoto roku se zúčastnil soutěže 

„Jahůdky, ukažte se!“ kterou vyhlásila firma Happysnack. Ta 

provozuje školní automaty na zdravou svačinku a v rámci projektu 

Ovoce a zelenina do škol dvakrát měsíčně dováží dětem zdravé 

mlsání. 

V minulém školním roce si děti „adoptovaly“ jahůdku, o kterou se 

poté měly starat. Během své péče si jahůdku vyfotili a v tomto 

školním roce mohli žáci zaslat fotografii své jahody právě do této 

soutěže. Ze všech zaslaných fotografií bylo vybráno 5 výherců, 

kteří obdrželi deskovou hru Brainbox. Michal se umístil na 

krásném 4. místě.  

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU STARŠÍCH DÍVEK  

Ve středu 6. prosince proběhlo v Havířově okresní kolo starších dívek ve florbalu. Po těžkém boji se ZŠ 

Havířov-Kudeříkova dívky prohrály 2:0 a skončily celkově na 4. místě z devíti základních škol okresu Karviná. 

Za vynikající sportovní výkon byla nejlepší brankářkou vyhlášena Nicol Leśniaková z 9. B. 

FLORBALOVÝ TURNAJ - ČESP CUP  

Dne 20. listopadu proběhlo okresní kolo 

ve florbalu. Tento turnaj nese název ČEPS 

cup a je pořádán organizací Český florbal. 

Turnaj je určen pro žáky 1. stupně. Naši 

sestavu tvořili tito hráči: Šimon Jandák, 

Adam Swiatkowski, Matyas Basta, Michal 

Wróbel, Tobias Szturc, Michal Nový, 

Daniel Chlebík, Tobiáš Barczok a Ondřej 

Šíbl. Turnaje se zúčastnilo šest škol. 

Postupová vstupenka čekala pouze na 

jednoho vítěze. Stejně jako v minulém 

ročníku jsme obhájili prvenství a 

postoupili jsme tak do krajského kola, kde 

budeme bojovat o další možný postup.  

 

MĚSTSKÉ KOLO VE VYBÍJENÉ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ  

Dne 9. listopadu  se na ZŠ a MŠ Majakovského konalo městské kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníků. Naši 

školu reprezentovali: 4. C - L. Godzik, J. Kratochvíl, T. Tesař, 5. B – L. Hála, M. Drögsler, Š. Jandák, V. 

Malatinská, 4. A – M. Wróbel, D. Laban, 5. A – V. Hanzel, O. Karpeta, F. Pánek. 
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FLORBAL MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

Dne 1. listopadu proběhlo základní kolo ve florbalu mladších žáků. Družstvo hrálo ve složení Matěj Kratochvíl, 

Adam Chlebík, David Vaněk, Petr Sikora, Vojtěch Dušek ze třídy 6. A, Matěj Ganczarczyk, Ryan Ian Stejskal, 

Vojtěch Pszczolka, Lukáš Kanclerz ze třídy 7. A, Jan Schindler z 6. B a Šimon Jandák z 5. B. Ve své skupině 

vyhráli a postoupili do městského finále, kde 7. listopadu po bojovném výkonu obsadili celkově 2. místo za 

petrovickou ZŠ a postoupili do okresního kola v Havířově. 

MĚSTSKÉ KOLO VE ŠPLHU 

Dne 31. října na ZŠ Mendelova proběhlo městské kolo ve šplhu. Naše škola obsadila všechny věkové 

kategorie dívek a chlapců. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo starších chlapců ve složení Václav Pindur, 

Antonín Polách a Prokop Kramár, kteří obsadili celkově 4. místo z karvinských škol. Při účasti sedmi škol jsme 

nenašli přemožitele a městské kolo jsme vyhráli. 

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ  

SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI V 8. A 

V osmém ročníku jsme v rámci literatury probírali období renesance a zaměřili jsme se hlavně na velikána 

této doby – Williama Shakespeara. Povídali jsme si o jeho životě, tvorbě a pročítali jsme si ukázky z jeho 

divadelních her. Ovšem jelikož osmáci jsou žáci kreativní, rozhodli jsme se uspořádat takové malé 

Shakespearovské slavnosti. Žáci si ve skupinkách připravili ukázky z jednotlivých her a ty pak svým 

spolužákům sehráli. 

        

SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 8. B 

William Shakespeare je bezpochyby jedním z největších 

dramatiků. Mohou však jeho díla něco říci i naší generaci? 

A co kdybychom postavy zasadili do dnešní doby? Rozhodli 

jsme se to vyzkoušet a uspořádali Shakespearovské 

slavnosti, kdy jsme měli možnost zahrát si jednotlivé scény 

z nejznámějších dramat. A i když jsme některé texty slyšeli 

vícekrát, překvapily nás svým zpracováním, výrazem postav 

a pojetím. 
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JUST DANCE 

Hodiny hudební výchovy, to nejsou jen informace o skladatelích, hudebních žánrech,… to je také rytmus, 

tanec. A my rádi tančíme s just dance. 

     

COUNTRY TANEC 

I šesťáky baví tanec. Tentokrát jsme si vyzkoušeli country. 

     

ŠESŤÁCI SI USPOŘÁDAL I  VOLBY 

Žáci 6. A si v rámci občanské výchovy vyzkoušeli volby na vlastní 

kůži. Z vlastních řad si vylosovali tři kandidáty, kteří uspořádali 

kampaň, v rámci které přesvědčovali své spolužáky, potenciální 

voliče, že oni jsou přesně ti, kteří po svém zvolení udělají pro svou 

třídu to nejlepší, co bude v jejich silách. Někteří na to šli se svým 

volebním týmem v rámci kampaně skrz mluvené slovo a vtip, jiní 

vytvořili letáčky s volebním programem, další zas upekli výbornou 

buchtu a připravili pro své potenciální voliče občerstvení. V rámci 

kampaně museli také odpovídat na zvídavé dotazy svých spolužáků – voličů. 

Po volební kampani připravila volební komise volební místnost s plentou a urnou, do níž voliči vhazovali své 

volební lístky. Vítězem se stal Petr Sikora, kterému slavnostně poblahopřál předseda volební komise. 
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DEVÁŤÁCI VYTVÁŘELI KALIGRAMY 

Žáci devátého ročníku vytvářeli v rámci učiva moderních uměleckých směrů v literární výchově kaligramy. 

Jedná se o básně vytvářené grafickou podobou, jejichž hlavním cílem je uvolnění fantazie a hra se slovy. 

Deváťáci se úkolu zhostili skvěle, a jak jejich literární počiny dopadly, se můžete sami podívat. 

 

     

JAK ŠLO VEJCE NA VANDR… 

28. března proběhla v prvních třídách integrovaná tematická výuka. 

Východiskem byla veršovaná pohádka „Jak šlo vejce na vandr“. 

A vandrovalo se hned zrána. Vajíčko putovalo po kruhu, kde děti 

sdělovaly své asociace – co se jim vybaví, když se řekne slovo vejce. 

Pohádka dětem prozradila, co vejce ve světě vidělo a koho potkalo, 

ale také to, že má život docela krátký. Následně děti shlédly video 

o líhnutí kuřat, poznaly čtyři stádia životního cyklu slepice. Nechybělo 

počítání, tentokrát s vajíčky a ani tvoření. Každý prvňáček si odnášel 

domů kuřátko z vyfouknutého vajíčka. Všem se moc povedla.
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DADAISTÉ  

Deváťáci se si vyzkoušeli být dadaistickými básníky. V rámci literatury se žáci 9. B seznamovali s moderními 

uměleckými směry. Jedním z nich byl i dadaismus. Žáci si přečetli návod jak tvořit dadaistickou báseň 

zakladatele tohoto směru Tristana Tzary a podle něj se poté pustili do práce. A jak? Zcela jednoduše – 

vystřihli z novin libovolná slova, náhodně je seřadili do veršů a vymysleli název. Některé básně se skutečně 

povedly a všechny nás pobavily. 

     

FINANČNÍ SVOBODA  

Jak jsme již informovali, naše škola se zapojila do projektu s názvem Karvinské hry finanční gramotnosti, 

v rámci které se naši žáci učí lepšímu zacházení s penězi formou společenské hry Finanční svoboda. Ta je 

postupně srozumitelně naučí orientovat se ve světě financí, sestavovat vyrovnaný rodinný rozpočet, vytvářet 

odpovídající rezervy a vést tak k chování předcházejícímu finančním potížím. 

V první fázi se žáci seznámili s důležitými pojmy a hrou samotnou, nyní se v této hře zdokonalují. Ti nejlepší 

budou reprezentovat naši školu v klání karvinských škol, které se uskuteční 10. dubna 2018. 
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EKOHRA „PUTOVÁNÍ KAPIČKY JÁRY“  

To, že je voda všude kolem nás a v jakých podobách se vyskytuje, prvňáčci vědí. Navázaly jsme na jejich 

vědomosti a v ekohře Putování kapičky Járy se děti dozvěděly, že kapka vody je „malá cestovatelka“, která 

zažívá nejen spoustu dobrodružství, ale také dlouhé putování z jedné nádrže do druhé, přes síta a filtry, 

vodovodním potrubím. Dětem byla nabídnuta aktivita Domeček, zde hledaly možnosti, jak můžeme vodou 

šetřit. Jednoduchou čističku vody si děti samy vyrobily. 

     

2. TŘÍDY V UČEBNĚ PŘÍRODOPISU  

Žáci 2. tříd v rámci předmětu Člověk a jeho svět navštívili učebnu přírodopisu. Prohlédli si model kostry a 

vnitřních orgánů člověka. Obohatili si své vědomosti získané v tématu lidské tělo. Tato hodina byla pro děti 

zajímavá a všem se líbila.  
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NAŠE PRVNÍ VÝROBKY V  DÍLNÁCH – DÍVKY ZE 6. TŘÍD  

     

S ČERTY NEJSOU ŽERTY  

Ve středu 6. prosince jsme ve 4. A zjistili, že s čerty nejsou opravdu žádné žerty. Takový název měla naše 

integrovaná výuka, kdy jsme do všech předmětů v tento den zapojili čertovské téma. Zahráli jsme si různé 

hry, zatančili si. V českém jazyce jsme se dozvěděli, kdo to byl Svatý Mikuláš. Ve výtvarné výchově jsme si 

děsivé čerty namalovali. Nesměla chybět také pořádná čertovská hostina. 
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MIKULÁŠSKÝ DEN V 2. B 

V pondělí 4. prosince se děti z 2. B těšily na "Mikulášský den". Řešily hádanky, kvízy a čertovské úkoly. 

V pracovních činnostech vytvořily čertovskou školu. Děti si užily hodně legrace a na závěr si rozbalily sladkou 

mikulášskou odměnu. 

     

 

ČERTOVINY  

Šestého prosince 2017 se z prvních tříd ozývalo blekotání. Do lavic totiž usedli čertice a čertíci a pekelné 

vyučování mohlo začít. Čertoviny malé pekelníky provázely po celé dopoledne. Čekalo na ně pekelné 

počítání, pekelné čtení a psaní, dále čertovské hry a pohádka Františka Nepila Jak se čerti žení. 
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PRVOUKA - PODZIMNÍ ZAHRADA 

Žáci 2. B se během listopadu učili rozeznávat různé druhy ovoce a 

zeleniny, hovořili o zdravé výživě. Ve středu 15. listopadu si žáci do 

školy přinesli ukázky různých druhů ovoce a zeleniny + malé 

ochutnávky. Poznávali jejich tvar, barvu, vůni i chuť. Řešili ovocné 

a zeleninové hádanky. Na závěr žáci vybírali nejchutnější kousek z 

naší třídní nabídky. Co chutnalo dětem nejvíce? Vítězem se stalo 

pomelo. Dětem se hodina velice líbila, užily si spoustu zábavy i 

poučení.  

 

EKOPROGRAM „KRTKOVA DOMÁCNOST“  

Co je půda? Je v ní život? Na tyto a jiné otázky děti dostaly odpověď v ekoprogramu Krtkova domácnost, 

který byl realizován 15. listopadu  v prvních třídách. Děti se „porozhlédly v krtkově domácnosti“ - 

prozkoumávaly půdu, zjistily, co do ní patří a co ne, dozvěděly se, že je plná života a společně našly řešení, 

jak mohou pomoci přírodě. 

     

STRAŠIDELNÉ VYUČOVÁNÍ  

Úterý 31. října měla 4. A ve znamení 

strašidel a strašidelných kostýmů. 

Vyučování jsme si zpestřili 

zajímavými a netradičními úkoly. 

V matematice jsme počítali příklady 

v pavoučí síti a řešili podzimní 

řetězce. V českém jazyce jsme 

doplňovali slova do předtištěného 

textu, vyluštili osmisměrku ve tvaru 

ducha či zopakovali mluvnické 

kategorie podstatných jmen. 

Poskládali jsme si také papírového 

netopýra. Nejvíce zábavy ale bylo 

při soutěži, ve které jsme tvořili živé 

mumie. 
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JAK SE TAHÁ ŘEPA  

Poslední říjnovou středu přicházeli do školy 

naši prvňáčci s aktovkou o něco lehčí, protože 

učebnice a pracovní sešity zůstaly tentokrát 

doma. V prvních třídách proběhla integrovaná 

tematická výuka, nazvaná Jak se tahá řepa. 

Rozpracované téma známé pohádky se vázalo 

na učivo českého jazyka a literatury, 

matematiky, dále předmětů Člověk a jeho 

svět a Člověk a svět práce. Pohádka O veliké 

řepě provázela děti po celé dopoledne a ty 

vůbec nelenily. Vytvářely pohádkové leporelo, 

počítaly, rozlišovaly a správně pojmenovávaly 

geometrické tvary, vyprávěly pohádku a poté 

si ji přečetly. Děti také třídily zeleninu a 

ovoce, dále stříhaly, kreslily, lepily. Shlédly krátké video o sklizni řepy, dozvěděly se nové informace nejen 

o ní, ale také o bramborách, kukuřici a slunečnici. Den vyvrcholil dramatizací pohádky a písničkou.  

A jak se vlastně tahá řepa? Tak o tom už všichni prvňáčci vědí své… Že ve dvou se to lépe táhne, je známo, ale 

jak to dopadne, když se tahá v šesti? Odpověď dala dětem pohádka O veliké řepě a také jim ukázala, že 

všichni společně dokážou víc než jeden. 

DEN S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY  

Na pondělí 23. října jsme se všichni ve 4. A moc těšili, 

protože jsme si mohli do třídy donést naše drobné 

domácí mazlíčky. Naše hodina přírodovědy, kdy jsme 

se učili o domácích mazlíčcích, byla zpestřena 

o praktické ukázky našich miláčků. Pokud jste během 

dne zavítali do naší třídy, mohli jste se setkat 

s korelou Cory, morčaty Vanilkou, Jasmínou a 

Bobem, králíkem Kofim, křečky Očkem a Prckem či 

rybičkou Pepou.  

BAREVNÝ PODZIM  

V pátek 20. října jsme ve 4. A zakončili slunečný 

pracovní týden integrovanou tematickou výukou 

s názvem „Barevný podzim“. V tento den jsme se 

oblékli do krásných podzimních barev. Na začátku 

jsme si společně vytvořili velkou mapu na téma 

podzim. Psali jsme všechny pojmy, které nás 

k tématu Barevný podzim napadly. Další úkoly byly 

zaměřené převážně na rozvoj práce ve skupinách. 

V matematice jsme procvičovali dělení se zbytkem, 

v českém jazyce vyjmenovaná a příbuzná slova či 

stavbu slova. Vytvořili jsme si také podzimní závěs 

z kuchyňské folie a listů. 
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TVOŘÍME Z PŘÍRODNIN  

Neodolali jsme a v krásných podzimních dnech jsme celá 4. A vyrazili na hodiny výtvarné výchovy a člověka a 

jeho svět do přírody. Učivo, které jsme se naučili v přírodovědě ve škole, jsme si zopakovali a ukázali venku 

na přírodninách. Sbírali jsme kaštany, ze kterých jsme tvořili obrázky na chodníku. Kaštany později využily 

také děti v Kreativu. Soutěžili jsme v hodu kaštanem, zahráli si na schovávanou, dělali frotáž listů či koláž z 

přírodních materiálů.  

 

PANÁČEK PODZIMNÍČEK  

Děti ve 2. A přivítaly podzim. Z okrasných dýní a přírodnin si díky své fantazii vyrobily panáčka Podzimníčka. 

Můžete vybírat toho nejzajímavějšího… 
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ŽÁKOVSKÁ RADA  

ELEGANTNÍ DEN  

Ve středu 28. března ku příležitosti Dne 

učitelů vyhlásila žákovská rada 

„Elegantní den“. Úkolem žáků bylo 

dodržet předepsaný dress code – dívky 

si musely obléct šaty či sukni, chlapci 

tmavé kalhoty, košili, na druhém stupni 

museli přidat kravatu či motýlka. 

Po předchozích tematických dnech naše 

„elegantní porota“, která jednotlivým 

třídám přidělovala body do celoškolní 

soutěže tříd, očekávala, že se většina 

žáků opět zapojí, ale to, jak tento den 

některé třídy pojaly, jim vyrazilo dech! 

Nejen, že i chlapci prvního stupně měli kravaty či motýlky, ale spousta chlapců celé školy měla kompletní 

obleky, vestičky, elegantní obuv a dívky vypadaly jako princezny! Chlapci z 3. A si elegantní doplňky vzali i ke 

cvičebnímu úboru do tělocviku. Navíc žáci, kteří dodrželi předepsaný dress code byli odměněni tím, že v 

tento den byli chráněni před jakýmkoli typem zkoušení. Děkujeme také učitelům a vedení školy za zapojení 

se do tohoto dne. 

Vyvrcholením tohoto dne bylo, že žáci všem svým paním učitelkám předali ke Dni učitelů kytičku, někteří 

přidali i drobné dárečky v podobě přáníček či sladkostí, páni učitelé byli obdarováni klobáskou. 

Všem zúčastněným děkujeme za to, že se na tomto dni podíleli a proměnili tak školu v krásné elegantní 

prostředí. 

Je vám tedy jasné, že porota to tentokrát neměla jednoduché a bonusových bodů padlo historicky nejvíce! 

A jak tento den zamíchal pořadím soutěže tříd? 

SRDÍČKOVÝ DEN  

14. únor je znám jako svátek 

zamilovaných, tedy den svatého 

Valentýna. Žákovská rada se tedy 

rozhodla vyhlásit tento den jako 

„Srdíčkový den“. Úkolem žáků bylo 

obléknout si červené svršky, aby získali 

body pro svou třídu do celoškolní 

soutěže tříd. A některé třídy byly 

natolik kreativní, že dokonce získaly 

body za originalitu. Žáci si pořídili 

stylové doplňky, nalakovali nehty, 

pomalovali obličeje, nasadili pokrývky 

hlavy. Našli se dokonce třídy, jejichž 

žáci vyrobili srdíčkovou výzdobu třídy, 
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převlékli své plyšové maskoty do červených trikotů, či si dokonce nabarvili vlasy na červeno. Nesmíme 

zapomenout na třídní učitelky a učitele, kteří své svěřence podpořili a také se oblékli do předepsaného 

červeného dress codu. A zapojili se nejen učitelé, přidalo se i samotné vedení školy. 

Součástí dne byla i srdíčková pošta! Na hlavní chodbě byla umístěna schránka, do níž naši žáci vhazovali 

dopisy a přáníčka pro všechny, které mají rádi. Ty potom roznášela 9. B. 

Děkujeme všem zúčastněným žákům, učitelům, vedení školy a v neposlední řadě celému kolektivu 9. B za 

pomoc s dnešním dnem.  

TEPLÁKOVÝ DEN  

V úterý 16. ledna 2018 vyhlásila žákovská rada 

v souvislosti s akcí Studentské unie „Teplákový 

den“. Úkolem našich žáků bylo strávit celé 

vyučování v teplácích. A musíme s radostí 

konstatovat, že se zúčastnili téměř všichni žáci! 

Samozřejmě, že akce byla součástí bodování 

soutěže tříd. Tepláková komise obcházela všechny 

třídy, poctivě si zapisovala body za žáky v 

teplácích, učitele v teplácích a kladně hodnotila 

i aktivitu navíc. A jak celá akce zamíchala 

s pořadím? 

VÁNOČNÍ STROMEČKY  

Žákovská rada vyhlásila další soutěž, tentokrát vánoční, a to o nejkrásnější a nejoriginálnější vánoční 

stromeček. V zadání byly pouze dvě podmínky – nesmělo se jednat o „klasický“ vánoční stromeček a zároveň 

nesměl být vyšší než paní učitelka Jedličková Bičejová. 

Musíme uznat, že žádná třída nezůstala pozadu, nápady žáků byly skutečně kreativní a my jsme byli rádi, že 

nemusíme rozhodovat o tom, který ze stromečků je ten nej. O pořadí v jednotlivých kategoriích totiž 

rozhodovali rodiče během vánočního jarmarku. A jak to dopadlo? 

Na prvním stupni v obou kategoriích, tedy nejkrásnější i neoriginálnější stromeček, s přehledem zvítězil 

výtvor 3. B! Na druhém stupni byl nejoriginálnějším výtvorem stromeček 8. B, který představoval 

Pythagorovu větu, o titul nejkrásnější stromeček se dělilo dílo 7. A a 8. B. 
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I K NÁM DORAZIL MIKULÁŠ!  

V úterý 5. prosince dorazil Mikuláš se svými pomocníky anděly a čerty i do naší školy! Prošli všechny třídy, v 

nichž nadělovali dobroty hodným žákům, těm zlobivějším naopak domlouvali, aby se polepšili, a samozřejmě 

museli své lumpárny odčinit písničkou či básničkou. Tak uvidíme, jestli se zlobivci polepší, aby čerti příští rok 

neměli žádnou práci… 

Děkujeme žákům z 9. A a 9. B za pomoc s organizací Mikuláše ve škole! Speciální dík patří Andreji Kosťovi, 

Lilianě Bielczykové, Martině Czyžové, Ivě Kalouskové, Martině Zemánkové, Viktorii Gembické, Kristýně 

Frankové, Jiřímu Fouskovi, Julii Wójcikové, Veronice Anderlové, Natálii Rybárové, Elišce Muchové a Kristýně 

Beňovičové. 

 

BORÁK MÁ TALENT  

Borák má talent a ne, že ne! Přesvědčit jsme se o tom mohli v úterý 21. listopadu, kdy se sešlo 37 

účinkujících, kteří nám předvedli to, co umí nejlépe. Soutěžili totiž v kategoriích: 

- Tanec 1. stupeň 

- Tanec 2. stupeň 

- Hudba 

- To, co jiní neumí 

Atmosféra celé akce byla báječná, hlediště praskalo ve švech a jedno Číslo bylo lepší než druhé. Porota tedy 

měla nelehký úkol – vybrat ty nejlepší z nejlepších. A jak to nakonec dopadlo: 

Kategorie „Tanec 1. stupeň“: 

1. místo – taneční duo Petra Luzarová a Nikol Wojaczková (5. B) 

2. místo – Natálie Kročková (4. B) 

3. místo – taneční duo Izabela Cihlářová a Marie Šulavová (3. C) 
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Kategorie „Tanec 2. stupeň“: 

1. místo – Valentýna Kostelníková (6. A) 

2. místo – taneční duo Martina Czyžová a Natálie Rybárová (9. A, 9. B) 

3. místo – taneční duo Adéla Bojarská a Sotiria Bittalová (6. A, 6. B) 

Kategorie „Hudba“: 

1. místo – David Nowak (8. A), hra na klavír 

2. místo – Tereza Brzósková, Johana Hálová, Lukáš Wojaczek (4. B), trojhlas flétna 

3. místo – pěvecké duo Tereza Gatnarová, Cheryl Vilémová (3. C) zpěv 

Kategorie „To, co jiní neumí“: 

1. místo – Roman Tomoszek (7. A) – vyprávění vtipů 

2. místo – Marie Chmielová (4. A) – gymnastika 

3. místo – Dominik Lukosz (2. A) – robot 

Letos jsme zavedli i kategorii „Soutěž diváka”, kterou s přehledem vyhrál David Nowak (8. A). 

Celým odpolednem nás provázela moderátorská dvojice Adriana Ledvoňová a Valentýna Kostelníková (6. A), 

kterým se jejich moderátorská premiéra skutečně povedla! O naše publikum se výborné postarala děvčata 

Zdeňka Uhrová (5. B), Michaela Olšoková, Zuzana Čižkovská, Renata Suidová, Pavla Šíblová, Vendula Káňová 

a Valentýna Kubíčková (8. A). Po technické stránce celou akci bezvadně zaštítil Jan Zwardoň (9. A). 

Děkujeme všem účinkujícím za plné nasazení, rodičům za podporu soutěžících a vytvoření báječné atmosféry 

a v neposlední řadě našim krásným asistentkám a výbornému technikovi. 

17. LISTOPAD 

Ve čtvrtek 16. listopadu se naše 

tělocvična proměnila ve Václavské 

náměstí roku 1989. Naši žáci si totiž 

vyzkoušeli, jaké to je stát se 

demonstranty bojujícími za svobodu 

své země. Celé akci předcházela 

výuka, v níž se žáci seznámili se 

Sametovou revolucí, s okolnostmi, 

které k ní vedly, a také vyráběli 

transparenty. Samotná akce se pak 

skládala z průvodu studentů na 

Václavské náměstí, kterému se 

snažili zabránit příslušníci VB, 

přehlídky demonstrantů, projevu 

studentů a uctění tohoto státního svátku hymnou ČR. 

Jednalo se o akci žákovské rady, proto byly třídy za zadané úkoly bodovány. Body mohli žáci pro svou třídu 

získat za oblečení v barvě trikolory, transparenty, originalitu transparentů a svazek klíčů. 

Děkujeme všem našim žákům za skvělé splnění úkolů a vytvoření úžasné atmosféry, učitelům za podporu 

akce během výuky a v neposlední řadě žákům, kteří se na přípravě podíleli – jmenovitě Jan Zwardoń, Martin 

Kvičala, Jan Parma, Daniel Herman, Pavel Ocelák, Jakub Michalski, Roman Gřešica, Ondřej Pawliczek, Dominik 

Dziewa, Antonín Polách, Patrik Heczko, Adam Böhm, Ondřej Gracias a Radim Švajný.
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CYKLOTOUR – 3. ROČNÍK  

V sobotu 14. října se uskutečnil již 3. ročník cyklotour. I když jsme se trochu obávali nepřízně počasí, vylezlo 

sluníčko a naše posádky mohly vyrazit do terénu. Na startu všichni účastníci dostali mapu trasy, malé 

občerstvení a překvapivě i vajíčko. 

Na trasu o délce 17 km vyrazilo celkem 152 cyklistů, kteří na jednotlivých stanovištích hledali písmenka 

potřebná k vyplnění tajenky. Letošní novinkou bylo i hledání částí receptu k ovocnému koláči. A pozor, 17 

posádek využilo vajíčka i receptu, a zpříjemnilo nám tak pondělí svými výbornými koláči! 

Děkujeme za účast, za upečené koláče, SRŠ za občerstvení pro závodníky a doufáme, že jste si odpoledne na 

kolech užili. Těšíme se na další akci! 

     

DRAKIÁDA  
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