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Přijetí nejlepších vycházejících žáků starostou města



Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, 
 dostává se vám do rukou již 25. číslo 
časopisu Školák ve zbrusu novém, celoba-
revném provedení. Uvnitř čísla se dočtete 
o školních akcích, naukových i sportovních 
soutěžích, kterých se účastnili naši žáci. Ač 
se to zdá až neuvěřitelné, bylo jich v tomto 
roce téměř osmdesát. Prostě takové shrnutí 
uplynulého školního roku 2013/14, který 
uběhl nebývale rychle. 
 V letošním školním roce studovalo 
na naší základní škole 467 žáků, z toho na 
1. stupni 193 a na 2. stupni 274 žáků. Jsem 
rád, že vám mohu sdělit, že všichni prospěli                 
a svojí pílí získalo 158 žáků prvního stupně 
vyznamenání, na druhém stupni pak do-
sáhlo vyznamenání 103 žáků. Žáci, kteří 
úspěšně reprezentovali školu v různých sou-
těžích, převzali čestné uznání na podiu kul-
turního domu z rukou starosty města Petra 
Viceníka a ředitele školy Zdeňka Ogrodníka. 
Velmi mě těší, že na poli sportu se držíme na 
špici v atletických a volejbalových kláních. 
Jedním z důkazů je vynikající druhé místo na 
Mistrovství republiky ve volejbale smíšených 
družstev, kde jsme porazili města jako jsou 
Brno, Nový Jičín, Hradec Králové, České Bu-
dějovice a další. Abychom ještě víc podpořili 
zdravý pohyb, kterého mají dnešní děti díky 
internetu prokazatelně čím dál míň, zapojili 
jsme všechny naše žáky do celostátní spor-
tovní soutěže - Olympijského víceboje, ve 
kterém jsme se ve své kategorii velkých škol 
umístili na prvním místě v České republice 
a vyhráli tak sportovní vybavení v hodnotě 

30 tisíc korun. Ocenění jsme převzali z rukou 
českých olympioniků a předsedy ČOV Jiřího 
Kejvala v Praze. 
 Všichni naši deváťáci úspěšně prošli 
přijímacím řízením a byli přijati na vybrané 
střední školy. Statisticky je fakt, že ve Zlín-
ském kraji je o třetinu víc „volných míst“ než 
deváťáků. Většině z nich pak chybí přirozená 
snaha v posledním ročníku zabrat a inten-
zivně se na přijímací zkoušky připravovat. 
Některé „nenastartovaly “ ani speciální blo-
ky matematiky a českého jazyka, které jsme 
v letošním roce pilotně zavedli. Evergreenem 
pak zůstává nesmyslný termín přijímacího 
řízení, kdy na konci dubna jsou všichni přija-
ti na SŠ a do školy chodí již jen z povinnosti. 
Snad se v budoucnu nějaký politik i zamyslí 
a něco s tím udělá. 
 Další novinkou bylo povinné zavedení 
druhého cizího jazyka od sedmé a osmé 
třídy – v našem případě ruštiny. Ať již v nás 
zůstávají pocity na totalitu jakékoliv, pro 
ruštinu hovoří několik důvodů. Je nám bližší 
než západní jazyky, po překonání azbuky 
je její výuka snadnější a zvládnou ji i slabší 
žáci. Je zřejmé, že na západ od nás si člověk 
vystačí s angličtinou, ale na východě nikoliv, 
proto zvládnutí tohoto slovanského jazyka 
může v budoucnu otevřít mladým lidem šir-
ší pracovní možnosti. A protože si potřebu 
cizích jazyků dobře uvědomujeme, od září 
se objeví angličtina na rozvrhu hodin u na-
šich nejmenších – prváčků. Nemusí mít však 
žádné obavy, výuka probíhá hravou formou 
pouze hovorově a vhodně doplňuje a pro-

cvičuje nové znalosti z dalších předmětů 
– například počítání z matematiky. K dispo-
zici dostanou zbrusu novou učebnici Happy 
House, která je určena právě pro prváky. 
 Jak jistě víte, školní areál se svými čtyřmi 
budovami, atletickým hřištěm, oddycho-
vým parkem a zahradou nepatří zrovna 
k malým. Proto se v údržbě i obnově musíme 
pěkně otáčet. Letos jsme díky finanční pod-
poře Města Bojkovice opravili školní družiny, 
připojili starou budovu na novou kanalizaci, 
sanovali jsme ujíždějící břeh v zahradě, do 
počítačových podkrovních místností jsme 
nainstalovali klimatizace, odborné učebny 
druhého stupně získaly nové interaktivní ta-
bule a původní projektory byly přesunuty do 
devátých tříd. Nezapomínáme ani na naše 
správní zaměstnance, a tak kuchyně dosta-
la novou myčku a celý areál byl zabezpečen 
elektronickým systémem. Nejvíce viditelnou 
změnou je pak výsadba nové zeleně v okolí 
školy a vybudování nového odpočinkové-
ho místa pro dojíždějící žáky u staré pumpy 
před starou budovou. Vše za více než půl mi-
lionu z dotací. 
 Školní rok 2013 – 14 byl pestrý a roz-
manitý, prosycen nejen povinnostmi, ale                    
i různorodými aktivitami, exkurzemi, lyžař-
skými kurzy v Beskydech a Rakousku, kurzy 
plavání, ale i školními výlety. Dobré výsledky 
se rodí v dobrých kolektivech a tak všichni, 
kteří se na nich podílejí – učitelé, správní za-
městnanci i pracovití žáci si zaslouží velký 
dík a pěkné zasloužené prázdniny.  
                                       Mgr. Zdeněk Ogrodník
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Po stopách minerálních pramenů
Mgr. Jan Baier
 Existuje řada forem, jak děti vzdělávat. 
Většinou probíhá výuka ve třídě, ale občas 
je zapotřebí malé neposedy i vyvětrat. Pro-
to jsme na začátek měsíce října připravili 
tradiční turistickou vycházku páťáků.
 To jsme vyrazili vlakem do Nezdenic, 
kde na nás čekala první zastávka na našem 
putování nejen po stopách minerálních 
pramenů - nezdenská kyselka, zvaná Ko-
řenka. Po krátkém výkladu o historii a vý-
znamu regionálních pramenů, v návaznosti 
na učivo přírodovědy, došlo samozřejmě i 
k ochutnávce kyselky. „Nevoní, ale chutná,“ 
komentovaly charakteristické vlastnosti 
zdroje děti.
 Od kyselky je to jen kousek k další nez-
denské zajímavosti. V místní skale se tu 
nachází zatopený andezitový lom. Tady se 
evidentně čas zastavil a my jsme společně 
vychutnávali monumentálnost skalní stě-
ny zrcadlící se na hladině vody a barevnost 
podzimního okolí.
 Společná fotka a pohodovým pocho-
dovým tempem hurá do Záhorovic. Malá 

kokinková přestávka děti posilnila a už nás 
vítá záhorovské multifunkční hřiště. Za ví-
tězství své třídy ve vybíjené či fotbálku kaž-
dý rád propotí své tričko.
 Doplnění tekutin v těle pak zajistí naše 
další zastávka - kyselka, tentokrát záhorov-
ská. Po krátkém občerstvení se vydáváme 

cyklostezkou do Bojkovic s malým odpo-
činkem a poučením u křížku bývalé boj-
kovské hutě a pomníku obětem smutného 
bombardování v dubnu 1945.
 Nachození, ovšem plní dojmů, se vrací-
me do školy a už se těšíme na další společ-
né zážitky.

Beseda 
s kronikářkou

Mgr. Dagmar Svobodová
 Žáci 6. tříd se na 2. stupni sezna-
mují s novým předmětem – dějepi-
sem. Mgr. Jindřiška Cimbálková, dlou-
holetá kronikářka Bojkovic, jim v říjnu 
poutavě vyprávěla o nejstarší i nové 
kronice, způsobech zachycování his-
torických událostí a pravidlech psaní 
kroniky. Děti se tak seznámily s důleži-
tým historickým pramenem.

Světluška

Mgr. Jan Baier
 Ne každý má to štěstí pozorovat 
svými smysly krásy okolního světa. 
Jaké to je nevidět, si mohly na vlastní 
kůži vyzkoušet děti nižšího stupně. 
Prostory Goldovce ráno v 8 hodin 
ožívají. Parta nadšených pracovnic 
Domu dětí a mládeže ve spolupráci se 
studentkami Církevní střední odbor-
né školy si připravily v rámci projektu 
Nadačního fondu Českého rozhlasu 
Světluška několik stanovišť, na kterých 
si děti postupně vyzkoušely některé     
z každodenních činností, ovšem ten-
tokrát se šátkem na očích. Naplno si 
mohly uvědomit, že život ve tmě není 
vůbec jednoduchý a o to víc je třeba si 
daru vidění vážit a zrak si chránit.
 Děkujeme organizátorkám akce 
za prima dopoledne a rodičům našich 
žáků za nemalý finanční příspěvek na 
dobrou věc.

Autorské čtení
Valerie Vebrová
 Jak se již stalo tradicí, měli jsme i letos 
my žáci druhého stupně možnost se zúčast-
nit autorského čtení a také se na něm podí-
let. Proběhlo 29. dubna v učebně výtvarné 
výchovy, kde se sešlo přes dvacet mladých 
autorů, a bylo spojeno se vzpomínkou na 
významného českého spisovatele Bohumi-
la Hrabala, jehož sté výročí narození si letos 
připomínáme. 
 Poslechli jsme si zajímavé práce napříč 
slohovými útvary, od citově zabarveného 
popisu po vyprávění, až ke složitým úva-
hám  deváťáků. V polovině programu nám 
přestávku zpříjemnila paní učitelka Ševčí-
ková se svým sborem, který si pro nás při-
pravil píseň Jarošovský pivovar. Když jsme 
si společně zazpívali, zhlédli jsme krátkou 
reportáž o Bohumilu Hrabalovi, kde jsme 
si připomněli jeho život a uvědomili si taky, 
proč je pro nás tak významnou osobností.

 Je úžasné, že se najde tolik dětí, které 
by mohly jít ve stopách Bohumila Hrabala a 
třeba se i jednou stát tak významnými spi-
sovateli. Doufám, že příští rok se podaří na-
jít další skvělé pisálky, kteří si autorské čtení 
užijí jak z pohledu vypravěče, tak z pohledu 
posluchače, jako tomu bylo letos.

Akce školy
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Výuka na cestách
Mgr. Petra Brůzlová
 Sedmý listopadový den zavítali žáci 
šestého ročníku do brněnské metropole, 
aby zde v rámci výuky navštívili Anthropos, 
planetárium a technické muzeum.
 Po sedmé hodině ranní dva plně ob-
sazené autobusy tedy opouštějí Bojkovice        
a míří do Brna. Krátká zastávka na Rohlence 
a pak už rychle mezi mamuty a pravěké lidi, 
kteří nás čekají v Anthroposu. Nadšení   
a snad trochu i vyjevení z obřího mamuta 
se každý vrací v čase o tisíce či miliony let 
zpět, kdy lidé žili zcela závislí na přírodě, ulo-
veném zvířeti či šikovnosti pravěkých žen 
ať už v kuchyni, či s jehlou a kůžemi v ruce. 
Po hodinové prohlídce ještě koupě nezbyt-
ných drobností a hurá do planetária.
 Věděli jsme, že nově zrekonstruovaný a 
teprve týden promítající sál v 3D by mohl 
ohromit, ale takový zážitek, jaký nám byl 
nabídnut pár minut po překročení dveří, 
snad nečekal nikdo. Nejdříve zraky upřené 
na noční oblohu plnou hvězd a souhvězdí, 
později skutečný start v raketě na Měsíc, 
kdy jen silné povahy vydržely po celou 
dobu simulovaný stav beztíže. Vycházíme 
ze sálu a bílí v obličeji nejsou pouze jedinci, 

které hodinová projekce teprve čeká. Nicmé-
ně zážitek to byl vskutku neopakovatelný.
Poslední zastávkou se stalo technické mu-
zeum, kde naše žáky čekaly 4 expozice. 
Zajímavé objevy a vynálezy, až šokující 
pravda z každodenního života či historie 
nevidomých, opět návrat v čase v uličce ře-
mesel do období první republiky a na závěr 
vysilujícího dne návštěva herny.
 Venku se mezitím svět zahalil do tma-
vého sukna a více než šedesát dětí s plnou 
hlavou nových informací, zážitků a dojmů 
opouští Brno a mnozí z nich už jistě v duchu 
plánují, kdy se sem zase vrátí. Vždyť prole-
tět se po Měsíci, potkat mamuta, ocitnout 
se ve světě nevidomých – to se málokomu 
poštěstí v jednom jediném dni…

Přednáška 
o Mexiku
Mgr. Diana Jančářová
 3. února po pololetních prázd-
ninách se žáci pátých až sedmých 
tříd naší školy zúčastnili přednášky 
o Mexiku, která byla velmi poutavá. 
Žáci se tak mohli alespoň na chvilinku 
ocitnout ve Střední Americe a nahléd-
nout do zákoutí této části amerického 
kontinentu. Spatřili zajímavá zvířata, 
rostliny, města a pouště. Měli také 
možnost zahrát si na proslulý hudební 
nástroj Mexika, kalimbu či maracas. 

Přednáška 
o holocaustu pro 
žáky IX. ročníků
Mgr. Petra Brůzlová
 Před nedávnem navštívil naši ško-
lu již počtvrté Mgr. Pavel Horák, certifi-
kovaný lektor a regionální koordinátor, 
aby žákům devátého ročníku přiblížil 
období druhé světové války, zejména 
však problematiku antisemitismu, ho-
locaustu a koncentračních táborů.
 Během velmi zajímavého dvouho-
dinového výkladu nejstarším žákům 
naší školy představil prezentaci plnou 
nejen podstatných informací, ale pře-
devším emotivních fotografií, výpově-
dí pamětníků, či dechberoucích videí 
a autentických záběrů.
 Po skončení přednášky bylo mož-
no zhlédnout v očích dětí poznání, 
smutek, ale i porozumění a pochopení, 
že problematika holocaustu je závažná 
a nemělo by se na ni zapomínat.
 Nejen proto pevně věřím, že i v 
příštím školním roce si pan magistr 
opět na naši školu vymezí svůj čas.

Exkurze 9. ročníku do Osvětimi
HOLOCAUST – SVĚDOMÍ LIDSTVA
Mgr. Petra Brůzlová
 „Duše svobody je nesmrtelná, nemůže 
být a nikdy nebude zničena,“ pronesl Win-
ston Churchill na konci hrůz druhé světo-
vé války, kdy svědectví tisíců židovských 
a jiných obětí mělo přinést důkazy o tom, 
že slova moudrého politika se v minulých 
letech stala pouhými slovy; dýmem, který 
se v hustých kotoučích vznášel z komínů 
Osvětimských a jiných táborů.
 V průběhu druhé světové války zahy-
nulo v koncentračních táborech několik 
milionů nevinných obětí, ať už v důsledku 
nehumánních lékařských pokusů, utýrání, 
těžkou prací a nedostatkem jídla, či jen díky 
prosté, kruté a nepochopitelné skutečnosti, 
že například člověk nosící brýle si nezaslou-

ží žít a po selekci, která následovala ihned 
po příjezdu do tábora, je poslán rovnou na 
smrt.
 O zvěrstvech a hrůzách, které se ode-
hrály v koncentračních táborech během 
druhé světové války, existují mnohá svě-
dectví a výpovědi lidí, kteří měli štěstí a pře-
žili. V době, kdy v ulicích můžeme spatřit 
obrázky lidí hajlující a hlásící se k odkazu 
nacistických zrůd, jakými byli Adolf Hitler, 
Reinhard Heydrich, Himmler, Hess, Göring 
a další, je povinností každého učitele dě-
jepisu, aby svým žákům popsal a přiblížil 
dobu, kdy se z lidí stala pouhá čísla bez 
možností svobodného rozhodování, bez 
možností lidského zacházení, bez možnosti 
volby PŘEŽÍT.

 27. května navštívili deváťáci již potřetí 
bývalé koncentrační tábory v Osvětimi – 
Auschwitz a Birkenau, v nichž nelze odvrá-
tit zrak, zavřít oči a být netečný k důkazům, 
které pohltí každého, kdo projde branou 
s nápisem Arbeit macht frei.
 Auschwitz a Birkenau – svědectví Mrt-
vých.
Pevně věřím, že po setkání tváří v tvář s tím, 
co dokázal vykonat člověk na člověku, snad 
nikdy nespatříme mezi demonstrujícími 
neonacisty žáky naší školy.

Akce školy
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Zlínský vorvaň
Mgr. Jolana Navrátilová
 Bojkovice, jedeme, další body bereme. 
A když ne, to nevadí, my jsme správní vor-
vani! Takto skandovali páťáci 13. listopadu 
na tradiční soutěži Zlínský vorvaň, na které 
jsme vybojovali pěkné 4. místo.
 Soutěže Zlínský vorvaň se letos zúčast-
nilo 31 základních škol z Moravy a Slovenska. 
Týmy soupeřily v neobvyklých disciplinách, 
jako je skok v pytli s pneumatikou, běh            
s pneumatikou apod. V našem družstvu bo-
jovali: za 3. třídy Petr Kusin, za 4. třídy Nikola 
Varmužová, za 5. třídy Ricardo Stojka, za 6. 
třídy Michal Vyhnálek, za 7. třídy Barbora 
Navrátilová a za 8. třídy Pavlína Ridošková.
 Zlínská hala Novesta bouřila, neboť 
body se získávají nejen za jednotlivé dis-
ciplíny, ale i za nejlépe fandící tým. Porota 
našemu páťáckému modrobílému týmu 
připsala zvláštní body za image družstva. 
Milým překvapením pro všechny diváky 
bylo taneční vystoupení s deštníky, kterým 
naše páťačky okořenily program. V rytmu 
písně ŠŠŠ rozvlnily celou halu.
 Atmosféra tohoto klání byla v kama-
rádském duchu, soutěž tedy splnila svou 
hlavní myšlenku soudržnosti a vzájemné 
pomoci. Všichni účastníci prošli lekcí z fan-

dění, takže se můžeme těšit, jak budou děti 
povzbuzovat při další sportovní akci.
Prima den jsme zakončili zhlédnutím no-
vého pohádkového filmu Cesta za Vánoční 
hvězdou v multikině ve Zlatém jablku.
A jak jsme skandovali?
Náš tým to jsou kamarádi, sportování mají rádi.
V nesnázích si pomohou, stojí pevně na nohou!

Přijeli jsme z Bojkovic, nejsme sami – je nás víc.
Těm vorvaňům v našich dresech fandíme 
tu z plných plic!
Když jeden nic nezmůže, kamarád mu pomůže.
Vytáhne ho třeba z bláta. Přátelství nad horu zlata!
Máme mnoho síly v ranci, harpuna tu nemá šanci.
Při hře je nám vždycky hej – naše heslo: 
Hrej fair play!

Utíkej! 
Rychle utíkej!

Mgr. Pavla Študentová
 Tak znělo motto literární soutěže 
vyhlášené SOŠ Luhačovice pro žáky 8. 
a 9. ročníků základních škol a my jsme 
měli želízko v ohni též.
 Soutěžící měli napsat hororový 
příběh, fantasy, dobrodružný příběh, 
nebo komiks. V pátek 13. 12. 2013 byly 
vyhlášeny výsledky. Mezi porotce za-
sedli i známí spisovatelé Jan Cimický a 
Jiří Žáček, vybírali ty nejlepší z 85 sou-
těžících.
 Vynikající 3. místo získala Tereza 
Zálešáková z IX. B za příběh Hlas z kon-
tejneru.
 Blahopřejeme k tomuto velkému 
úspěchu.

Adventní setkání
Mgr. Jan Baier
 Stalo se již příjemnou tradicí, aby se na 
začátku adventu sešla bojkovská veřejnost 
před budovou školy a naladila svou mysl 
tím správným, tedy vánočním, směrem.
 Už pátý ročník našeho Adventního se-
tkání se nesl v podobném duchu, jako ty 
předešlé. Kulturní vystoupení žáků nejen 
naší školy příjemně doplňovaly dobře záso-
bené jarmareční stánky plné dobrot a zda-
řilých dětských výrobků. Chladné počasí 
oteplily hřejivé hlásky malých účinkujících, 
popř. voňavý punč či svařené víno.
 Pod taktovkou režisérky programu Jit-
ky Maštalířové, které u mikrofonu dobře 
sekundovala Jana Ševčíková, byl k slyšení 
a vidění nejprve žesťový soubor Vratislava 
Zochra ze ZUŠ s pásmem koled.
 Následovalo vystoupení žáků 4. tříd, 
kteří zkrášlili originálním způsobem a do-
provodem tří šikovných muzikantů (V. Pan-
čochová, T. Koběrská, B. Strommer) píseň 
Václava Neckáře Aleluja.
 Čtvrťáky na improvizovaném pódiu 
vystřídali nejmenší účinkující, děti mateř-
ských školek, v pásmu Veselé hrátky před 
vánočními svátky.
 Že s čerty nejsou žerty nám názorně 

vysvětlili ve svém vstupu žáci třetích tříd. 
Jenže do tuhého přišlo až po nich. To totiž 
z DDM dorazili dva opravdoví čerti, naštěstí 
v doprovodu vlídných andělů a Mikuláše.
 Program pokračoval vystoupením 
scholy CSOŠ v pásmu IM ADONÁJ a žáků 
II. stupně, kteří projeli část vánoční Evropy, 
mimo jiné třeba Itálii.
 Závěr tradičně patří cca 60 dětem DFS 
Světlovánek, který se, v doprovodu cim-
bálové muziky při ZUŠ, předvedl v pásmu 
Sněží.
 Jelikož mezitím kdekomu vytrávilo, 
snědl něco ze zabijačkových specialit, které 
připravily naše paní kuchařky pod vedením 
paní Hany Gabrhelové.
 Ze setkání tak odcházeli lidé po všech 
stránkách sytí, najezení, ale hlavně plni do-
jmů, kulturních zážitků a radosti ze setkání 
s přáteli. A o to šlo především.

Akce školy
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Pravda nalezena v muzeu
Mgr. Petra Brůzlová
 Dějiny jsou svědectvím časů, světlem 
pravdy, živou pamětí, učitelkou života            
a poslem minulosti. Zkresleným pohledem 
mohou se jevit události dávno minulé, ode-
hrávající se před krátkým časem či v sou-
časnosti. 
 Druhá světová válka skončila před de-
sítkami let, a přesto dodnes zůstává v ge-
neracích lidí hrůznou kapitolou, o níž by 
se nemělo mlčet, byť vzpomínky a důkazy 
jsou bolestné dnes stejně jako tenkrát.
 A protože k tématu 2. světové války 
v rámci hodin dějepisu chybí podstatná 
část přetěžkých chvil obyvatel místních, 
bylo nasnadě rozhodnutí to změnit. Jelikož 
muzeum v Bojkovicích se základní školou 
spolupracuje od samého počátku, volba 
byla jasná. Po domluvě s panem ředite-
lem Hamrlíkem opět vybraní žáci zamířili 
28. března do muzea, kde pro ně již byla 
nachystána expozice s přednáškou pana 
ředitele a pomocí jeho manželky na téma: 

Druhá světová válka na Bojkovsku. A tak 
žáci, kteří až dodnes slyšeli pouze anonym-
ní příběhy anonymních lidí, mohli vyslech-
nout konkrétní příběhy bojkovských oby-
vatel. Mohli se dotknout krutých událostí 
bombardování, podívat se do očí těm, kteří 
toho dne vyšli ze svých domovů a už se ni-
kdy nevrátili. Mohli pocítit v rukou jemnou 
tkaninu židovské hvězdy, která kdysi dávno 
patřila snad někomu z rodiny Goldových, 
snad jinému židovskému občanu z Boj-
kovic. Mohli si udělat úsudek o tom, zda 
výbuch v blízké Zbrojovce byl či nebyl sa-

botážním činem. Mohli si přečíst fakta pře-
živších romských obyvatel, přeživších židů 
či nepřeživších obětí zbytečného bombar-
dování. Mohli se zkrátka a dobře setkat 
tváří v tvář s lidmi, jichž jsou možná někteří 
z nich potomky a ve svém nitru si uvědo-
mit slova, která si s dovolením vypůjčím od 
pana ředitele Hamrlíka:  „Zemře-li jedinec, 
je to tragédie, zemřou-li miliony, je to statis-
tika.“  A snad právě to bylo cílem. Zamyslet 
se nad tím, že statistika a anonymní mrtví, 
o nichž se učí v hodinách dějepisu, mohou 
být a jsou tragédií rodin na celém světě. 
Tragédií rodin, které se najednou, aniž by 
se jich kdokoli ptal, ocitly uprostřed pekla, 
z něhož nebylo úniku. A rodiny na Bojkov-
sku nebyly výjimkou. 
 Poslední dubnový den je čekalo další 
zajímavé povídání, tentokrát na téma: 50. 
léta na Bojkovsku. Protože minulost změnit 
nemůžeme. Můžeme ale mlčení změnit ve 
výpověď a pokusit se, aby se ona minulost 
už nikdy neopakovala.

Beseda deváťáků – ADRA
Tereza Zálešáková
 Dne 5. května zavítal na naši školu 
zástupce mezinárodní humanitární or-
ganizace ADRA, pan Josef Koláček. Jeho 
výklad doprovázený obrázky sledovali 
žáci 9. ročníku.
 Asi hodinová přednáška se netýkala 
jen společnosti ADRA, ale humanitárních 
organizací a dobrovolnictví všeobec-
ně. Žáci se tak dozvěděli o projektech z 
České republiky i zahraničí, výhodách a 
nevýhodách dobrovolnictví, ale hlavně 
o konkrétních možnostech a případech, 
kde by mohli sami pomoci.
 Získali informace o tom, kde v repub-
lice najít dobrovolnická centra, za jakých 
podmínek se do humanitárních prací za-
pojit, že být dobrovolníkem neznamená 
jen zachraňovat lidské životy po země-

třesení nebo posílat statisíce obětem 
povodní. Někdy stačí pouze jednou za 
týden zajít za staršími lidmi do domova 
důchodců a popovídat si s nimi.
 Věřím, že alespoň několik žáků mož-
nost pomáhat zaujala a v budoucnu se 
i oni zapojí do činnosti ADRY nebo jiné 
humanitární organizace, ať už z jakých-
koli důvodů či pohnutek.

Přehlídka dravých ptáků
Mgr. Diana Jančářová
 I přes lehkou nepřízeň počasí žáci naší 
školy již potřetí mohli zhlédnout přehlídku 
dravců, a to hned z několika řádů – jako 
jsou sokolovití, jestřábovití, kondorovití, 
sovy apod…., na fotbalovém hřišti v Bojko-
vicích. 
 Ptáci se vyvinuli z plazů – ještěrů, to ví 
snad už každý, ale vidět malého dinosaura 
se jen tak každému nepodaří. Naši žáci ma-
lého kráčejícího dinosaura po fotbalovém 
hřišti mohli vidět, natáčet si ho a sledovat 
jeho zajímavé kousky, které nám ptáček 
jménem Margarita předváděl. Margarita 
je karančo – patřící do sokolovitých, i když 
svým zjevem připomíná spíše papouška. 
Margita však nebyla jediným ptákem, kte-
rý se pohyboval volně a předváděl nějaké 
zajímavosti. Dětem nad hlavami přeletěl 
několikrát orel bělohlavý, káně Harrisova, 
sup kapucín, raroh či kříženec s rarohem,     
a to sokol lovecký, který je nejrychlejším 
ptákem v letu naší planety.

Děti nejenže sledovaly přelety ptáků, ale 
mohly si i zasoutěžit o krásné ceny (lepo-
rela, pexesa či kalendáře). Největší odmě-
nou pro bystré děti bylo přivolání dravce 
na ruku či potěžkání supa kapucína, který 
váží zhruba 1,5-2,5 kg. Děti se dozvěděly, 
že dravci umí velmi rychle lovit pomocí os-
trých pařátů a střemhlav zaútočit na svoji 
kořist, jako nám to předvedl raroh či sokol. 
Mají vynikající zrak a dožívají se velmi vyso-
kého věku.

Akce školy
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Halloweenská konverzace
Mgr. Miloš Barták
 Původem keltský svátek Halloween, 
který býval oslavou konce léta a propoje-
ní světa živých a zemřelých, se slaví vždy 
31. října, tedy v předvečer Všech svatých 
především v anglicky mluvících zemích.                      
V posledních letech však některé jeho prv-
ky a symboly pronikly i do našich končin.
 Jedná se především o lucerny vyrobe-
né z vyřezaných dýní, případně pořádání 
večírků se strašidelnými převleky.
 Halloween je atraktivní zejména pro 
děti a mladé lidi, proto deváťáci, kteří mají 
volitelný předmět Konverzace v anglickém 
jazyce, prožili v ten den netradiční dvouho-
dinovku. Dohoda zněla: přijďte v maskách 
či kostýmech. K tomu se odvážilo pouze 
několik žáků z každé ze dvou konverzač-
ních skupin a k proměně v příšery jim po-
sloužily hlavně fixy, barvy a líčidla.
 Potom se za poslechu strašidelných 
zvuků dozvěděli něco o historii a zvycích 
Halloweenu, rozšířili si slovní zásobu sou-
visejícími slovíčky a především se částečně 

seznámili s tradicí, kdy koledníci v maskách 
obcházejí domy se slovy Trick or treat, což 
se dá volně přeložit jako Dejte nám slad-
kost, nebo vám provedeme nějaký žertík. 

Naši koledníci však na rozdíl od těch zahra-
ničních museli plnit nečekané úkoly, které 
si pro ně připravili vyučující, ale všichni se 
při tom velmi dobře pobavili.

Netradiční 
výlet osmáků

Třída VIII. B
 Dne 22. 5. 2014 se naše třída spolu 
s VIII. C a VIII. A vydala na školní výlet 
do Ostravy. Jako každým rokem nám 
počasí přálo. Cesta byla dlouhá, ale 
nám to nevadilo.
 Nejdříve jsme navštívili důl Lan-
dek, kde jsme se seznámili s jeho his-
torií, provozem a také s činností důlní-
ho záchranářství. Poté jsme se vydali 
do nedalekých Darkoviček, kde jsme 
prolezli válečné bunkry a tanky. 
 Poslední tečkou našeho výletu 
byla návštěva ostravské ZOO. Celý vý-
let byl velmi vydařený a odvezli jsme si 
z něj mnoho zážitků a vzpomínek. 

Jak neuvařit hlavu naměkko
Magdaléna Hofmannová
 Výjezd do divadla bývá pro naše žáky 
příjemným zpestřením jejich školního času. 
Zážitky žáků pátého ročníku shrnula Mag-
daléna Hofmannová z V.A.
 V měsíci lednu se páťáci vydali do Uher-
ského Hradiště do Slováckého divadla. Au-
tobus měl cestou poruchu, slyšeli jsme, jak 
uchází vzduch z pneumatiky. Naštěstí to 
bylo kousek od divadla, a tak jsme zbytek 
cesty došli pěšky.
 Název představení byl pro nás tajem-
stvím až do chvíle, kdy jsme před divadlem 
uviděli na světelné tabuli běžet nápis Jak 
neuvařit hlavu naměkko. Po svačině a po 
gongu konečně začalo představení. Na za-

čátku přišli tři badatelé, kteří podnikli expe-
dici do hlavy Miloše Macourka. Uvnitř po-
tkali nohu plameňáka, která provází celým 
příběhem. Ve hře jsme viděli stručný děj 
knihy Ostrov pro šest tisíc budíků. Objevil 
se i kluk, který pořád lhal, ale jeho jméno si 
už nepamatuju (stejně bylo možná vylha-
né). Dále jsme viděli holčičku, která chtěla 
být nejchytřejší holčičkou na světě. Měla v 
hlavě tolik informací, že si musela koupit 
ještě jednu, aby se jí tam vešly další. Výsled-
kem těchto popletených situací bylo, že se 
panu Macourkovi zavařila hlava.
 Divadlo se nám velice líbilo a nazpět 
nás autobus dovezl už bez potíží.
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Naukové soutěže

Mgr. Jolana Navrátilová
 Zvídavé a bystré děti nižšího stupně, 
které rády vyhledávají nové informace v 
encyklopediích a knihách, změřily své síly 
ve školním kole vědomostní soutěže Euro-
rébus.
 Do soutěže Eurorébus se letos zapojilo 
asi 80 žáků naší školy. Žáci třetích až pátých 
tříd soutěžili v základních kolech tak, že 
vyplňovali 3 základní kola vědomostních 
kvízů z oblasti vlastivědy, přírodovědy, 
umění, atd. Žáci druhé třídy se zapojili tím, 
že kreslili obrázky na dané téma. Soutěžící 
se pak střetli ve školním kole. Nejšikovnější 
z každého ročníku pak byli odměněni.

 Jak dopadlo umístění v jednotlivých 
kategoriích?

 3. ročník
 1. místo Kateřina Gavendová
 2. místo Jakub Kuchař
 3. místo Vojtěch Čajka

 4. ročník
 1. místo Matyáš Liška
 2. místo Erik Bulejko
 3. místo Štěpán Frais

 5. ročník
 1. místo Magdaléna Hofmannová
 2. místo Michal Králík 
 2. místo Miroslav Koudelík 
 3. místo Pavel Lukáš 

Recitační soutěž
Mgr. Iva Drgáčová
 Kromě paní učitelky celá třída chytá lel-
ky. Tlustý, tenký, malý, velký, sedí jako přišití, 
hledí něco chytiti.
 Veselé, vtipné, milé, laskavé, něžné i 
bláznivé - takové verše zazněly při recitační 
soutěži na 1. stupni, která proběhla v po-
sledním březnovém týdnu. Nejdříve se žáci 
začátkem týdne utkali v třídních kolech. Z 
nich byli vybráni nejšikovnější recitátoři, 
kteří postoupili do kola školního. Školní 
kolo se konalo ve čtvrtek 27.3. 
 Celkem se soutěže zúčastnilo 44 žáků. 
Všichni si připravili krásné básně a bylo vel-
mi těžké vybrat vítěze. 
 Všem dětem děkujeme za účast.
Nejlepší recitátorky a recitátoři, kteří se 
umístili na 1. - 3. místě:

 1. ročník
 1. Silvie Navrátilová
 2. Adam Šopík
 3. Lucie Josefíková a Viola Prachařová
 2. ročník:
 1. Amálie Turčinková
 2. Nikol Krystenová a Bartoloměj Jančář
 3. Tobiáš Maštalíř
 3. ročník
 1. Jakub Kuchař
 2. Kateřina Gavendová
 3. Daniela Dubovská
 4. - 5. ročník (dívky)
 1. Lucie Brůzlová
 2. Štěpánka Michalčíková 
 3. Nikola Varmužová a Aneta Šleglová
 4. - 5. ročník (chlapci)
 1. Matěj Kročil
 2. Lukáš Chovanec
 3. Tomáš Hamšík

Zlatý list
Mgr. Diana Jančářová
 Dne 9. 4. 2014 se naši žáci poprvé 
účastnili okresního kola přírodovědné 
soutěže Zlatý list v Uherském Brodě. 
Soutěžili ve dvou kategoriích – mlad-
ší a starší. Otázky, na které musely 
děti odpovídat, se týkaly oborů jako 
je botanika, zoologie, ekologie, a po-
znávaly rostliny a živočichy. Naši starší 
žáci skončili na krásném pátém místě. 
Zato mladší kategorie se probojovala 
do krajského kola, které se konalo 20. 
5. 2014 ve Valašském Meziříčí.
 Nastal den D a žáci mladší kate-
gorie zastoupené Lucií Brůzlovou ze 
IV. A, Magdalénou Hřibovou z V. A, 
Martinem Fialou z V. B, Editou Malco-
vou z VI. B, Veronikou Suchánkovou 
z VI. B a Michaelem Zábojníkem z VI. 
C vyrazili v šest hodin ráno ověřit si 
své znalosti z biologie. Netušili, co je 
bude čekat, a tak si cestu autobusem 
krátili posloucháním hudby a vyprá-
věním. Po příjezdu do Valašského 
Meziříčí zamířili přímo do Ekocentra 
Javorníček a netrpělivě čekali, až vy-
razí na stezku a budou odpovídat na 
otázky, které se tentokrát týkaly devíti 
oborů -  jako je meteorologie, minera-
logie, dendrologie, práce s přírodou, 
ochrana přírody, zoologie a botanika 
aj. Z 24 hlídek se naši malí biologové 
umístili na krásném osmém místě. Za 
to jim gratulujeme a doufáme, že se 
do soutěže přihlásí i příští rok. Vždyť si 
s sebou odnesli nejen krásné zážitky, 
ale i spoustu nových zkušeností.

Eurorébus
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Sudoku
Mgr. Jan Baier a Mgr. Jitka Malíčková
 V uplynulém období proběhl již 8. roč-
ník tradiční Jarní soutěže v luštění Sudoku, 
kterou každoročně na naší škole pořádá 
Klub přátel matematiky.
 Do Jarní soutěže postoupilo celkem 
13 luštitelů, ceny nejlepším věnovala firma 
Rumpold Uherský Brod, s.r.o.
 Dne 6. května 2014 se pak uskutečnilo 
v Uherském Hradišti regionální kolo soutě-
že v luštění Sudoku pro 2. stupeň ZŠ. Naši 
školu skvěle reprezentovaly vítězky Jarní 
soutěže ve dvou kategoriích:

kategorie A (6. a 7. třída)
Nikola Svozilová - 6. místo
Lenka Rybnikářová - 12. místo
kategorie B (8. a 9. třída) 
Petra Bařáková - 1. místo
Nikola Fojtíková - 2. místo
 Děvčatům gratulujeme a přejeme hod-
ně zdaru v dalším luštění těchto zajímavých 
číselných rébusů.
 Ani děti na nižším stupni nelení a pod 
vedením pana učitele Jana Baiera absol-
vovaly několik školních kol v luštění ja-
ponských křížovek a velké finále s těmito 
výsledky: Král pravopisu

Mgr. Bohumila Klimentová
 Již tradičně probíhá na naší škole 
celoroční soutěž O krále českého pra-
vopisu. V letošním školním roce zvítě-
zili:
6. ročník – Vojtěch Viceník ze VI. B
7. ročník – Adéla Zábojníková ze VII. B
8. ročník – Michal Doruška z VIII. C
9. ročník – Šárka Hledíková z IX. A

Úspěchy žáků 2. stupně 
v naukových soutěžích
Mgr. Pavla Študentová
 Žáci naší školy nejsou úspěšní jen ve 
sportu, ale zapojují se do celé řady nauko-
vých soutěží vyhlášených Ministerstvem 
školství ČR. Jedná se nejen o olympiády 
v jednotlivých předmětech, ať už v biologii, 
dějepise, matematice, angličtině, zeměpi-
se, ale také o Archimediády, Pythagoriády, 
Sudoku a další. Vyniknou jen ti, kteří zvlá-
dají výborně učivo základní školy a k tomu 
si navíc osvojí množství dalších informací. 
Příprava je náročná nejen pro žáky, ale i pro 
vyučující. Být do desátého místa v okresním 
kole je skvělé, protože olympiád se účastní 
nejlepší žáci z každé školy. Počet soutěžících 
v okresním kole bývá 50 až 70. Samozřejmě i 
zde občas pomůže ta kapička štěstí.
 Největšího úspěchu jsme dosáhli 
v Olympiádě v českém jazyce. Do okresní-
ho kola v Uherském Hradišti postoupily dvě 
žákyně. Šárka Hledíková z IX. A obsadila 6. 
místo a Tereza Zálešáková z IX. B okresní 
kolo vyhrála. Úspěšná byla i v krajském kole 
ve Zlíně, kde skončila na 2. místě a postou-
pila do kola celorepublikového. Blahopřeje-
me úspěšné řešitelce a držíme palce, ať se 
jí daří i v tom kole nejvyšším. Tato žákyně 
zároveň obsadila i 10. místo v Olympiádě 
v anglickém jazyce.
 V okresním kole Sudoku zvítězila Pe-
tra Bařáková z IX. B, Aneta Fojtíková z VIII. 

C skončila druhá a Nikola Svozilová ze VII. 
C devátá.
4. místo v okrese a 10. místo v kraji ve Fyzi-
kální olympiádě získal Tomáš Kročil z IX. C, 
zároveň se mu podařilo obsadit 10. místo 
v okresním kole Chemické olympiády.
 O další úspěch se zasloužil Michal Do-
ruška z VIII. C, skončil pátý v okrese v Země-
pisné olympiádě.
 Šestá skončila v okresním kole Biologic-
ké olympiády Klára Vápeníková z VIII. B.
Veronika Hřibová z VIII. A byla sedmá 
v okrese a šestnáctá v kraji v Dějepisné 
olympiádě.
 V Pythagoriádě 7. tříd obsadila 9. místo 
Adéla Zábojníková ze VII. B, devátá skončila 
v kategorii 8. tříd Aneta Fojtíková z VIII.C. 
V okresním kole Archimediády 7. tříd získal 
Radim Kundrata ze VII. C 4. místo.
 V soutěži dvojic nazvané Víc hlav, víc 
rozumu získaly 2. místo Veronika Stupňán-
ková z IX. B a Pavlína Ridošková z VIII. B, 3. 
místo obsadily Petra Bařáková z IX. B a Ane-
ta Fojtíková z VIII. C.
Ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima 
dětí získaly v okrese 2. místo Soňa Špačko-
vá a Dominika Dvořáková z VIII. A.
Děkujeme všem žákům, kteří naši školu 
reprezentovali, nejen těm úspěšným, ale 
i těm, jimž se tentokrát nedařilo. Vážíme si 
jejich zodpovědnému přístupu k učení. 

Školní finále:
2.- 3. roč.
1. Adéla Orlíková
2. Kateřina Gavendová
4.- 5. roč.
1. Natálie Fojtíková
2. Magdaléna Hofmannová
 Všechna čtyři děvčata nás reprezen-
tovala na regionálním finále v Uh. Hradišti        
a, dle tradice, si nevedla zle. Mezi 47 soutě-
žícími Adélka vyhrála a Natálka pro letošek 
bere třetí místo. Gratulujeme!

Naukové soutěže

Žáci 2. stupně se samými jedničkami 
ve školním roce 2013 – 2014:
VI. A Olga Šimoníková, Bzová
VI. B Veronika Suchánková, Bojkovice
  Vojtěch Viceník, Bojkovice
VI. C Michaela Hradská, Bojkovice
  Gabriela Malých, Záhorovice
  Jolana Zlámalová, Záhorovice
VII. A Robert Žak, Záhorovice
VII. B Kateřina Hledíková, Komňa
  Robin Husták, Bojkovice
  Jan Koudelík, Krhov
  Barbora Navrátilová, Pitín
  Lenka Rybnikářová, Bojkovice
  Adéla Zábojníková, Bojkovice
VII. C Radim Kundrata, Záhorovice
  Žaneta Suchánková, Bojkovice
  Nikola Svozilová, Bojkovice
VIII. A Kamila Bachurková, Bojkovice
  Veronika Hřibová, Bojkovice
  Martin Krpálek, Komňa
  Dominika Urbánková, Bojkovice
VIII. B Magdaléna Hustáková, Bojkovice
  Marie Kunčarová, Záhorovice
  Tereza Rapantová, Bojkovice
  Michaela Rašková, Bojkovice
  Pavlína Ridošková, Bojkovice
  Klára Vápeníková, Komňa
VIII. C Michal Doruška, Bojkovice
  Aneta Fojtíková, Krhov
  Alžběta Pavlacká, Krhov
  Anna Wolfová, Uherský Brod
IX. A Šárka Hledíková, Komňa
  Milan Polách, Pitín
  Tomáš Stašek, Bojkovice
IX. B Tomáš Polách, Pitín
  Valerie Vebrová, Bojkovice
  Tereza Zálešáková, Bojkovice
IX. C Tomáš Kročil, Záhorovice
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Sprinterský víceboj – 1. stupeň
Mgr. Jan Baier
 Další z atletických mítinků se uskuteč-
nil na tartanové dráze ZŠ Pod Vinohrady v 
Uherském Brodě a reprezentanty naší školy 
bylo opravdu vidět!
 Celkem 24 dětí našeho týmu absolvo-
valo v šesti kategoriích postupně tři sprin-
terské závody v běhu na 40, 50 a 60 m. Časy 
se sčítaly a do soutěže družstev se započíta-
ly výsledky tří nejúspěšnějších.

 Ziskem tří prvních míst a jednoho 
druhého, třetího a čtvrtého jsme se stali 
nejúspěšnější školou mezi celkem deseti 
zúčastněnými. Navíc v kategorii 4. - 5. tříd 
vybojovaly mezi 25 soupeřkami Aneta Šlé-
glová 3. místo a Nikola Varmužová (čtvrťač-
ka) místo páté, mezi 26 soupeři Michal Krá-
lík získal 2. místo o fous před třetím Erikem 
Bulejkem (čtvrťák).

Atletický čtyřboj 
O pohár starosty 
města Uherského 
Hradiště
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 Za nepříznivého počasí se v září 
naše škola zúčastnila tradičního spor-
tovního klání O pohár starosty města 
Uh. Hradiště v atletickém čtyřboji.
 Jedná se o soutěž trojic, kde kaž-
dý závodník absolvuje 4 disciplíny 
(60m, skok daleký, hod míčkem/koule, 
600/800m). O konečném pořadí škol 
rozhoduje součet všech bodů v jed-
notlivých kategoriích. Ve velké konku-
renci jsme obstáli na výbornou a zís-
kali jsme putovní pohár pro celkového 
vítěze a spoustu dalších cen.

Mladší chlapci – 1. místo:
 Š. Gabrhel (3.), J. Podušel (4.), Z. Záboj-
ník (5.)
Mladší dívky – 1. místo:
 L. Prachařová (4.), V. Bartošová (15.), K. 
Andrlíková (2.)
Starší chlapci – 4. místo:
 M. Jančařík (8.), R. Szitai (11.), J. Varous 
(20.)
Starší dívky – 7. místo:
 K. Škodová (13), V. Trčková (16.), V. Vy-
hnálková (28.)
 
 Celkem se atletického čtyřboje 
zúčastnilo 13 škol z celého okresu a 
naše škola obsadila celkové 1. místo 
(celkem 18 158bodů) před ZŠ Spor-
tovní UH. 

Mgr. Vlastimil Ogrodník
 V září proběhla soutěž družstev, které 
tvoří 4 žáci. Každý žák běží trať 40, 50, 60 m 
a výsledkem je součet časů tří nejrychlej-
ších závodníků.  
Chlapci:  mladší  – 3. místo  
Š. Gabrhel, Z. Zábojník, J. Podušel, M. Pešek 

  starší  – 2. místo  
R. Szitai, M. Klimeš, J. Glajch, M. Sviták 
Dívky:   mladší – 1. místo 
K. Andrlíková, V. Bartošová, L. Prachařová,
  starší  – 4. místo 
D. Dvořáková, Š. Hledíková, V. Trčková 

Sprinterský víceboj – 2. stupeň
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O florbalové borce
Mgr. Jan Baier
 V naší sportovní hale se uskutečnila 
úspěšná zkouška statiky. To si to totiž mezi 
sebou rozdali kluci a holky 3., 4. a 5. tříd ve 
florbalovém turnaji. V bouřlivém prostředí 
bylo k vidění nejen 62 gólů.
 Florbal je mezi dětmi značně populární. 
Rozvíjí rychlost, obratnost, sílu i vytrvalost. 
A i když se mu na naší škole, v porovnání 
třeba s atletikou nebo volejbalem, tolik ne-
věnujeme, dosahujeme na okresních tur-
najích solidních výsledků.
 Nejprve je ale nutné absolvovat tra-
diční školní turnaj O florbalové borce. Le-
tos se ho zúčastnilo 6 týmů 3. - 5. ročníku 
nižšího stupně. Systémem každý s každým 
bylo odehráno 15 utkání, ve kterých padlo 

celkem 62 branek! Vítězem turnaje se stalo 
družstvo třídy V. A, které neztratilo ani bod, 
vstřelilo 25 branek a jedinou dostalo.
 O týden později se v Uherském Brodě 
konalo okresní finále Školského poháru 
České pojišťovny, ve kterém nás reprezen-
toval výběr nejlepších hráčů našeho turnaje 

- páťáci Adam KUNDRATA, Dominik KAPSA, 
Michal KRÁLÍK, Matyáš MICHALČÍK, Michal 
MACHALA, Martin SUCHÁNEK a čtvrťák Erik 
BULEJKO. Za tři vítězství a dvě prohry nám 
nakonec patří 3. místo v okrese a pozvánka 
na krajské finále O pohár hejtmana, na kte-
rý s chlapci zajíždíme 12. prosince.

Lyžařský výcvikový zájezd na Sachově studánce
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 V letošním školním roce byl z důvodů 
špatných sněhových podmínek kurz pře-
sunut o týden později  a to na termín 19. 
– 24. 1. 2014. Kurzu se zúčastnili  žáci sed-
mého ročníku. Celkem  40 žáků, 4 učitelé (V. 
Ogrodník, P. Brůzlová, J. Staník, I. Nováková ) a 
jako vychovatelka B. Klimentová. Celý kurz 
proběhl bez problémů.

Lyžařský zdokonalovací kurz KAPRUN 2014
 Kurzu se zúčastnilo 20 žáků, v termínu 
9. – 13. 3. 2014. 
 Instruktoři Zdeněk Ogrodník, Vlastimil 
Ogrodník, Jan Staník.

Sport a sportovní soutěže
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Lyžařský kurz čtvrťáků
Mgr. Jan Baier
 Lyžování, to nás baví, utužíme svoje 
zdraví. Lyže, hůlky, lyžáky, všichni jezdí - já 
taky!.. se neslo Velkými Karlovicemi během 
lyžáku čtvrťáků na Kyčerce.
 Matka příroda a otec počasí si s námi      
v zimě řádně zalaškovali, a tak, trochu s 
obavami, jsme se čtvrťáky sledovali aktu-
ální sněhové zpravodajství z Kyčerky, kam 
jsme letos opět naplánovali lyžařský kurz.
 Moderní skiareál v srdci Velkých Kar-
lovic nás nezklamal, a i když okolní krajina 
působila tak trochu jarně, sjezdovky byly 
pokryty docela slušnou duchnou sněhu. 27 
dětí tedy mohlo naplno prožít standartní 
prvostupňový lyžák, který není jen o lyžo-
vání, ale také o správné partě, dobré zábavě 
při hrách, o tanečních a hudebních veče-
rech, přednáškách, soutěžích a karnevalu.
 Slušné ubytování se sociálním zaříze-
ním na pokojích a domácí kuchyně horské-
ho hotelu Kyčerka podtrhla letošní úspěšný 
kurz - po dvou dnech i úplní začátečníci 
jezdili na vleku, žádná nemoc ani zranění, 
slušné chování a vystupování.
 Poděkování patří realizačnímu týmu, 
který se o děti staral po celý týden 24 hodin 
denně. Byli to instruktoři Jitka Maštalířová, 
Zdeněk Ogrodník ml., Jan Peřina a Jan Ba-
ier, vychovatelka Jitka Hanková a lékařka 
Barbora Navrátilová.

Volejbalisté obhájili loňský titul Přeborníka kraje
Mgr. Zdeněk Ogrodník st.
 Kmenový sport naší školy reprezentu-
je město Bojkovice i školu tradičně dobře. 
Po vítězstvích našich týmů starších žákyň 
a starších žáků v okresním kole, o kterých 
nebylo ani na chvíli pochyb, změřily své síly 
v krajském kole. To se hrálo v naší sportov-
ní hale, která přivítala vítěze okresů Vsetín, 
Zlín a Kroměříž.
 V kategorii chlapců si domácí borci leh-
ce pohrávali se svými soupeři a každého 
vyprovodili z palubovky rozdílem třídy. A 
tak na našem štítě skončila družstva Bystři-
ce pod Hostýnem, Zubří i Zlína. Je škoda, že 
před několika léty bylo po neuvěřitelných 
změnách v jednotlivých věkových katego-
riích zrušeno republikové kolo, kde jsme 

měli vloni i letos velké ambice. Škoda. A tak 
jedinou útěchou pro hráče je titul Přeborní-
ka Zlínského kraje a pohár pro vítěze.
 O ten se zasloužili nahrávači Martin 
Jančařík a Marco Pešek, blokaři Kuba Varo-
us a Juraj Liška, smečaři Dominik Slavíček, 
Tomáš Polák, Martin Krpálek a Jindřich Ko-
želuha.
 Ani děvčata nezklamala a po bojov-
ném a velmi solidním výkonu vystoupila 
symbolicky na bednu. Letos na třetí příčku. 
Vítězem kraje se staly žákyně z Kroměříže, 
v boji o druhé místo jsme těsně prohráli se 
Zlínem, který měl v závěru setů neobvyklé 
štěstí. Ale to ke sportu patří. Bramborovka 
zbyla na děvčata ze Vsetína.
 S pohárem za třetí místo se radovaly 

nahrávačky Dominika Urbánková, Denisa 
Hrubá a Sára Regináčová, smečařky Ter-
ka Ogrodníková, Šárka Hledíková a Katka 
Andrlíková a blokařky Kamila Bachůrková          
a Dominika Dvořáková.

Krajské finále 
ve volejbale VI. B 
ve Valašském Meziříčí
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 V prosinci jeli chlapci naší školy na 
KF ve Val. Meziříčí, kde za účasti 4 škol 
bojovali o postup na MR ve Žďáru n. 
Sázavou. Soutěž VI. B je pro 8., 9. roč-
ník + 1. a 2. ročník SŠ. V prvním utkání 
jsme porazili gymnázium Val. Meziříčí 
2:0, ve 2. zápase jsme nestačili na SPŠ 
Zlín a v posledním utkání jsme zvítězili 
2:0 nad SPŠ Holešov. Celkově jsme ob-
sadili 2. místo.
 Školu reprezentovali: D. Slaví-
ček, M. Jančařík, J. Liška, M. Pešek, 
M. Krpálek, J. Koželuha, P. Martinec, 
M. Vaculín.  
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Pohár rozhlasu v Uherském Hradišti
Mgr. Zdeněk Ogrodník st.
 Tradiční první jarní atletické klání za-
stihlo naše týmy připravené, nicméně ne-
úplné. Virózy, zranění i osobní důvody ne-
dovolily některým jedincům zakleknout do 
startovních bloků a předvést v dresu školy 
svůj nejlepší výkon.
 Nejvíce tato šlamastika postihla druž-
stvo starších dívek, kde kolektiv s řadou 
náhradnic se sice o čest školy bil, co jim síly 
stačily, nicméně pro další postup do kraj-
ského kola to byla definitivní stopka. Vý-
sledkem bylo netradiční 5. místo, o které se 
zasloužily atletky K. Škodová, V. Dorazilová, 
S. Špačková, L. Nebesařová, V. Vyhnálková, 
D. Urbánková, Š. Hledíková, T. Ogrodníková, 
N. Mlčůchová a S. Regináčová.
 Další naše tři družstva mladších žáků 
a žákyň a starších žáků brala v okresním 
kole 2. místa a tím si zajistila postup do 
krajského kola. Zde se nejvíce vedlo zkuše-
ným atletům v kategorii starších žáků, kteří 
předvedli solidní formu, ale ne úplně nej-

lepší výkon. Stačilo to na stříbrné medaile 
a krásný pohár.
 Reprezentovali: R. Szitai, M. Klimeš, P. 
Machala, D. Slavíček, M. Sviták, T. Polák, J. 
Liška, J. Varous, J. Gorčík, M. Jančařík, R. Ma-
toušek.
 Nejlepší výkony: Szitai – dálka 562 cm, 
Machala – dálka 560 cm, Slavíček, Sviták 
oba výška - 168 cm, Gorčík  -  1.500 m 4 : 
53,1 min.
 V mladších, velmi perspektivních zá-
vodnících, se nemohl blýsknout v krajském 
kole z důvodu nemoci talentovaný Šimon 
Gabrhel, a tak jsme za 4. místo brali bram-
borové medaile. Škoda.
 Ale co by za takové umístění daly velké 
školy ze Zlína, Kroměříže, Vsetína a dalších.

 Reprezentovali: J. Koželuha, M. Pe-
šek, J. Podušel, Z. Zábojník, M. Svoboda,     
T. Vavrečka, J. Prchlík, T. Dolina, M. Vaculín                 
a v okresním kole Š. Gabrhel. Ten podal také 
nejlepší výkon, a to ve skoku vysokém – 160 
cm a v běhu na 1000 m časem 3 : 07,4 min.
 Oslabené družstvo mladších žákyň ur-
valo po bojovných, byť nevyrovnaných vý-
konech v jednotlivých disciplinách 6. místo 
ve Zlínském kraji.
 Reprezentovaly: L. Prachařová, N. Ma-
chalová, V. Bartošová, M. Ševčíková, K. Andr-
líková, A. Kubáňová, M. Nováková, D. Jálová.
 Mezi nejlepší výkony patřil hod míčkem 
K. Andrlíkové – 41,85 m, dálka V. Bartošové 
– 420 cm a výška L. Prachařové 136 cm.

Olympijský víceboj
Mgr. Jan Baier
 Olympijský víceboj je nový projekt 
Českého olympijského výboru na podporu 
sportu a zdravého životního stylu dětí škol-
ního věku. Jeho úkolem je děti rozpohybo-
vat nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i 
mimo školu, s rodiči, při plnění sportovních 
a zážitkových úkolů.
 Jako Sportovní škola si naplno uvědo-
mujeme nezastupitelné místo sportování 
v životě člověka. Projekt nás tedy nemohl 
nezaujat. Za rychlou registraci do projektu 
získáváme sportovní set s vybavením do 
tělocvičny v hodnotě 5 000 Kč a Sportovní 

žákovské knížky pro všechny děti 1., 2. a 3. 
tříd! Mohou tak až do září plnit řadu netra-
dičních pohybových a zážitkových cvičení 
v přírodě či doma, v aktivní spolupráci s ro-
diči. Průvodci jim jsou oblíbené kreslené 
postavičky známého Čtyřlístku. Pevně věří-
me, že rodiče překonají dnes tak rozšířenou 
lenost a vyhoví žádostem svých ratolestí o 
splnění jednoduchých společných pohy-
bových úkolů.
 V samotném víceboji měly všechny 
děti 1. - 9. ročníku v hodinách tělesné vý-
chovy absolvovat šest měřitelných disci-
plín. V našem případě to byl skok z místa, 
výdrž ve shybu nebo shyby na hrazdě, hlu-
boký předklon, běh na 60 m, běh na 500 
m (1. stupeň) a 1 000 m (2. stupeň) a hod 
kriketovým míčkem. Zajímavé přitom bylo, 
že, přesně v duchu olympijských idejí, vů-
bec nešlo o samotný výkon. Ne, že by děti 
nezávodily na plný plyn, ale rozhodující pro 
úspěch bylo jejich co největší procentuální 
zapojení do soutěže. A tady přichází další 
dílčí úspěch - se 100% zapojením dětí se 

v naší kategorii nad 451 žáků stáváme nej-
úspěšnější školu ve Zlínském kraji a společ-
ně s dalšími dvanácti školami v republice 
postupujeme do finále soutěže!

 Jak jsem již zmínil, výkony nerozhodo-
valy. Teď možná dumáte nad tím, co tedy 
rozhodlo o konečném pořadí. Tak vězte, že 
to byla sedmá, doplňková disciplína. V na-
šem případě se jednalo o zrýmovanou foto-
koláž Olympijského víceboje na naší škole a 
hymnu, kterou jsme před časem nazpívali 
s páťáky. A je to tady. Z Prahy přichází zprá-
va, že patříme mezi 15 nejúspěšnějších škol 
v republice a v naší kategorii vítězíme!
 Opět se naplno ukázalo, že jsme sehra-
ný a dobře fungující tým. Tentokrát jsme 
se dokázali prosadit v konkurenci 400 škol 
naší republiky. Přejme si, ať nám to pěkně 
šlape i nadále.

Sport a sportovní soutěže
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Krajské kolo atletického čtyřboje 
ve Valašském Maziřící 
Mgr. Zdeněk Ogrodník st.
 Za zlatou perlu atletických soutěží je po-
važován u mužů desetiboj a u žen sedmiboj. 
V žákovské kategorii je to atletický čtyřboj. 
V minulosti jsme třikrát vystoupili v kategorii 
starších hochů na stupně vítězů na Mistrov-
ství republiky v Karlových Varech, v Litomyšli 
a v Šumperku, vloni nám utekl postup o 3 
body. Letos se nám na republiku postoupit 
nepodařilo. Ale nezklamali jsme.
 Za teplého počasí se nám na A4 dařilo a 
4. družstva postoupila z prvních míst do KF 
ve Val. Meziříčí. 
 Čtyři týmy s naším atletickým odhod-
laným mládím vezl autokar do jámy lvové. 
Pršelo. První špatná zpráva. Bylo chladno. 
Druhá špatná zpráva. Neodjely závodnice V. 
Bartošová a N. Machalová, neodjel M. Janča-
řík. Třetí špatná zpráva. Pouze jediným pozi-
tivem bylo poznání, že dobrých náhradníků 
máme docela dost a že talent Š. Gabrhel 

nastoupil do atletické dráhy záhy po příjez-
du z nemocnice. A svému týmu dopomohl 
k jasnému titulu Přeborníka Zlínského kraje.
1.místo mladší žáci v sestavě: Š. Gabrhel, J. 
Koželuha, J. Podušel, Z. Zábojník, M. Pešek
2.místo starší žáci v sestavě: R. Szitai, J. Liška, 
M. Klimeš,D.  Slavíček, M. Sviták 
5.místo mladší žákyně v sestavě: K. Andrlíko-
vá, D. Urbánková, L. Prachařová, M. Nováko-
vá, M. Ševčíková 
5.    místo starší žákyně v sestavě: K. Škodová, 
D. Dvořáková, L. Nebesařová, P. Ridošková,
Š. Hledíková 
 Říká se, že bez silné vůle jsou lidé jako 
mlýn bez vody. U sportovců to platí dvojná-
sob. Přáním učitelů tělocviku je jediná touha. 
Aby na to naši žáci a sportovci nikdy nezapo-
mínali, byli pilní ve škole i na trénincích a ra-
dost z vítězství bude o to větší a upřímnější.

Okresní finále 
v přespolním běhu 
v Uherském Ostrohu
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 Mladší žákyně –1. místo:
(K. Andrlíková, D. Urbánková, M. Šev-
číková, M. Polanská, M. Nováková, L. 
Koželuhová) 
 Mladší žáci – 2. místo:
(M. Pešek, J. Koželuha, Š. Gabrhel, J. Še-
včík, J. Podušel, B. Gregovský)  
 Starší žáci – 2. místo:
(F. Vápeník, J. Gorčík, P. Martinec, M. 
Jančařík, J. Hodulík, D. Slavíček) 
 Starší žákyně – 5. místo 
(V. Trčková, N. Kubicová, S. Regináčo-
vá, K. Bachůrková, A. Baierová)
 Nejlepšími jednotlivci byli v kate-
gorii chlapců: ml. hoši Šimon Gabrhel 
(1.), st. hoši Josef Gorčík (1. místo)

VÍCEMISTRY ČESKÉ REPUBLIKY 
VE SMÍŠENÝCH DRUŽSTVECH JSOU BOJKOVICE
 Výkonnostní sport žádá od svých auto-
rů nejen předvedení talentu a jisté zaujetí, 
ale především solidní výsledek. A ten se ko-
nečně na konci předlouhé sezóny dostavil 
17. června v Hradci Králové na Mistrovství 
republiky ve volejbale smíšených družstev. 
Potěšující je, že na něj symbolicky dosáhl 
kolektivní tým kluků a holek ze dvou spor-
tovních tříd, stmelený odpovědností o nej-
lepší známky ve školních lavicích a poté 
v bojích na tartanových drahách a palubov-
kách sportovních hal.
 Po dlouhém, téměř čtyřhodinovém 
cestování, nás přivítala sportovní hala Slá-
vie Hradec Králové. Z časových důvodů se 
hraje ve dvou skupinách na dva hrané sety. 
Letos je totiž mistrovství pouze jednodenní. 
Ve skupině na nás čekají družstva z Třebíče, 
domácího Hradce Králové, Prahy a Svitav. 
Zahajujeme s Třebíčí a hned náš první zaha-
jovací útočný servis končí na pásce. Oči tre-
nérů se protočí, ale hned si v duchu řeknou 
– první vyhrání z kapsy vyhání. Chvíli nám 
trvá, než se do toho dostaneme. Jsme lep-
ší. V souhře i v útoku. Na konci prvního setu 
svítí na ukazateli stav 25 : 16. Ve druhém setu 
posíláme na palubovku i hráče z lavičky. Ani 
druhý set netrvá dlouho. Snadný výsledek 
25 : 14 a první vítězství 2 : 0 je na světě. Do-
mácí Hradec Králové – Plotiště je naším dru-
hým soupeřem. Zdá se, že i v tomto zápase 
budeme favority a náš instinkt a zkušenosti 
nás neklamou. Jedeme jako dobře namaza-

ný stroj a za chvíli je po zápase. Vyhráváme     
2 : 0, po setech 25 : 11 a 25 : 10.
 Ale to už nás čeká největší favorit ce-
lého mistrovství, tým Prahy - Brdičkova 
vedený trenérem juniorské reprezentace 
Tomášem Johnem. Dva jeho téměř dvou-
metroví smečaři všechny ostatní převažují 
svou výškou a jsou králové sítě. Bojujeme. 
První set prohráváme 21 : 25, ale v dalším je 
zatlačíme servisem a vedeme dokonce 23 : 
17. Pražáci se ještě zvednou, sníží na 22, ale 
koncovka je naše. Celkově 1 : 1. Paráda, kdo 
by to čekal. 
 Po přestávce nás čeká poslední sou-
peř ze Svitav. Víme, že bychom měli jasně 

vyhrát a o 1. místě ve skupině rozhodnou 
„míče.“ Naši taktiku celá základní šestka plní 
bezezbytku. Musíme nechat náhradníky na 
střídačce, což je nám líto, ale nedá se nic dě-
lat. Neskutečný výsledek pro nás: 25 : 7, 25 
: 5 – celkově 2 : 0. Počítají se míče. Rozhlas 
hlásí, že z 1. místa postupují o 3 tisíciny Boj-
kovice před Prahou. Neskutečné. 
 Za soupeře v semifinále máme druhého 
ze skupiny B Brno – Šlapanice. Druhé semifi-
nále se hraje ve složení Nový Jičín – Praha.
Brněnský tým tvoří hráči od renomova-
ného trenéra Oravce. Je to boj od prvního 
míče. Boj o medaili.  
      Pokračování na str. 15



Pokračování ze str. 14
Vskutku pěkná podívaná pro diváka. Hor-
ší pro trenéry. Šťastnější v koncovce jsou 
naši soupeři. Vyhrávají 25 : 23. Že by zase 
bramborovka? Obětavý výkon usiluje o 
něco jiného. Všichni hrají na hraně svých 
možností. Druhý set je náš poměrem 25 : 
21. Stav 1 : 1.
 Rozhodující set nervy drásající nezvlá-
dá ani rozhodčí. Diváci jsou na naší straně. 
Hráči se vytrvale povzbuzují, hecují a hlav-
ně nekazí. Je konec – 15 : 12 pro nás, celko-
vě 2 : 1. Černošské tance, ruce nahoře, jsme 
druzí. Pro tento okamžik jsme sem jeli.
Finále s Pražáky již pro naše hráče není až 
zas tak důležité. Mají přeci medaili, kterou 
tak chtěli. A dokonce stříbrnou. A tak o zlato 
se již hraje klidně, bez nervů a v pohodě na 
obou stranách. Asi bychom i na toho Mistra 
měli, kdyby zbylo více sil, ale ty jsme všech-
ny nechali v semifinále. A tak šťastnější jsou 
Pražáci a stávají se mistry ČR. Prohráváme 0 
: 2, po těsných setech 22 : 25 a 22 : 25. Pře-
sto máme velkou a opravdovou radost. A 
smažáky slíbené od trenérů za zisk medaile 
chutnají všem jak pečená husa od babičky.

Cesta domů je dlouhá a medaile visící na 
hrudích deseti bojkovských dítek potvrzují, 
že kolektivní sport je věc báječná.
 Zásluhu mají: Dominika Urbánková, 
Denisa Hrubá, Katka Andrlíková, Kamila 
Bachurková a Linda Prachařová, Michal Va-
culín – kapitán, který svůj tým vedl s přehle-
dem téměř k bezchybným výkonům, Mar-
co Pešek, Jindra Koželuha, Zbyněk Zábojník 
a Kuba Podušel.
 Za lajnou radila a vytrvale povzbuzova-
la trenérka Petra Brůzlová a Zdeněk Ogrod-
ník st.

 Celkové pořadí:
   1. Praha – Brdičkova
   2. BOJKOVICE
   3. Brno – Šlapanice
   4. Nový Jičín
   5. Hradec Králové
   6. České Budějovice
   7. Ústí nad Labem 
   8. Svitavy
   9. Třebíč
 10. Opočno    

 Úspěšnost přijetí žáků devátých roční-
ků na střední školy
 V letošním roce bylo ze 74 žáků přijato 
na maturitní obory 50 žáků (27 chlapců, 23 
dívek), tj. 67,57%; na učební obory 24 žáků 
(17 chlapců, 7 dívek), tj. 32,43%. Z 5. ročníku 
přijali jednu žákyni na GJAK.
 

 

VÍCEMISTRY ČESKÉ REPUBLIKY 
VE SMÍŠENÝCH DRUŽSTVECH JSOU BOJKOVICE

Přijetí nejlepších 
vycházejících žáků 
starostou města 
Žáci s nejlepším prospěchem:
IX. A  Šárka Hledíková
  Milan Polách
  Tomáš Stašek
IX. B Tomáš Polách
  Veronika Stupňánková
  Valerie Vebrová
  Tereza Zálešáková
IX. C Tomáš Kročil
  Jaroslav Synčák

Nejlepší sportovci školy:
IX. A Šárka Hledíková
  Martin Jančařík
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Letošní vycházející žáci devátého ročníku se svými učiteli



Modernizace školy a okolí

gabionová opěrní zeď nová myčka s mycím pultem

nový nábytek v kabinetech posezení u pumpy

připojení staré budovy na kanalizaci rekonstrukce školních družin

stavitelné lavice 8. ročníku výsadba nové zeleně


