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Přijetí nejlepších vycházejících žáků starostou města



Vážení čtenáři,
 s koncem školního roku se Vám již po 
dvacáté šesté dostává do rukou školní ro-
čenka Školák, která za oněch 26 let prošla 
dlouhým vývojem. Od prvních čísel, psa-
ných na psacím stroji a množených na 
cyklostylu, kdy několik čísel bylo ručně 
kolorovaných, přes čísla psaná na počítači      
a kopírovaná na školní kopírce až po dneš-
ní celobarevnou podobu vydanou v pro-
fesionální tiskárně. A co se v letošním čísle 
dočtete? Tým učitelů – autorů se pokusil 
pokrýt celý školní rok se všemi akcemi, 
které jsme sami organizovali nebo jsme se 
jich zúčastnili. To, že těchto akcí je za rok 
více jak osmdesát, je důkazem nemalého 
zájmu našich žáků a nadšení učitelů, kteří 
se na organizaci naukových a sportovních 
soutěží, exkurzí, lyžařských kurzů a výletů 
podílejí. 
 V letošním školním roce studovalo 
na naší základní škole 456 žáků ve 22 tří-
dách, z toho 204 na prvním stupni a 252 
na stupni druhém. Žáci, kteří svojí pílí 
dosáhli vyznamenání na vysvědčení, si 
zaslouží pochvalu, tedy 177 žáků první-
ho a 96 žáků druhého stupně. Bohužel, 
ne všichni žáci letos prospěli. Na prvním 
stupni jeden žák neprospěl bez možnos-
ti opravných zkoušek a příští školní rok si 
zopakuje, na druhém stupni dva žáci ne-
prospívají z matematiky a budou dělat na 
konci srpna opravné zkoušky. Přejme jim, 
aby za prázdniny dohnali, co se ve školním 
roce nenaučili, a aby zkoušky před komisí 
zvládli. Žáci, kteří úspěšně reprezentovali 
školu v různých soutěžích, převzali tradičně 
čestné uznání z rukou starosty města Petra 

Viceníka a ředitele školy Zdeňka Ogrodní-
ka na podiu kulturního domu. Jak tomu 
v životě bývá, každá mince má dvě strany. 
A tak pedagogická rada na svém posled-
ním zasedání udělovala nejen pochvaly, 
ale i kázeňská opatření těm žákům, kteří 
zapomněli na slušné vychování. Na prvním 
stupni byly uděleny čtyři napomenutí tříd-
ního učitele a jedna důtka třídního učitele, 
na druhém stupni jsou tato čísla výrazně 
vyšší. Osmnáct napomenutí, pět důtek 
třídního učitele, jedna důtka ředitele školy 
za ublížení na zdraví a dva snížené stupně 
z chování za podvod a krádež. Věřím, že 
tato opatření, která nikoho netěší, budou 
mít pozitivní vliv a jsou jasným zvednu-
tým prstem pro všechny žáky. 
 Naši žáci se zapojili do neuvěřitelných 
čtyř různých a nezávislých testování zna-
lostí. Na podzim se šesťáci a deváťáci otes-
tovali ze svých znalostí v českém a anglic-
kém jazyce, matematice a všeobecném 
přehledu. Na jaře pak byla naše škola vy-
brána do mezinárodního testování zemí 
OECD patnáctiletých žáků a následně nás 
Česká školní inspekce zařadila to povinné-
ho testování NIQUE. Obě tato zjišťování 
byla zaměřena na znalosti a chápaní vzta-
hů v přírodovědných oblastech. Poslední 
testovaní, které absolvovali žáci pátých 
a devátých tříd, bylo v rámci zapojení 
do projektu Zlínského kraje „Zlepšování 
kvality ve vzdělávání“. Je mi potěšením 
vám sdělit, že všechna tato testování pro 
nás dopadla nadprůměrně, což je jedním 
z důkazů dobře odváděné práce. Zvláště 
v anglickém jazyce dochází rok od roku 
ke zlepšení v oblasti poslechu a konver-
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Slovo ředitele školy

začních témat. Svůj podíl na tom jistě má 
i celoroční působení rodilého mluvčího z 
Austrálie, který u nás učil dva dny v týdnu. 
 Letošní novinkou byly ve Zlínském 
kraji povinné státní příjímací zkoušky na 
stření školy. Všichni naši deváťáci toto ří-
zení úspěšně absolvovali a byli přijati na 
vybrané střední školy. Otázka zní, zda po 
výměně ministra školství bude tento, dle 
mého názoru, správný trend zachován. 
Další novinkou bylo zavedení anglického 
jazyka v prvních třídách, kdy se žáčci se-
znamovali s tímto cizím jazykem pouze 
mluvenou a hravou formou. Samozřej-
mostí jsou moderní mezinárodní učebni-
ce a pracovní sešity Happy House z nakla-
datelství Oxford. 
 Ani v oblasti modernizace jsme nespa-
li na vavřínech. Největší akcí zřizovatele 
Města Bojkovice bylo zateplení sportovní 
haly s výměnou oken za téměř 5 milionů 
korun s využitím dotace, rekonstrukce so-
ciálních zařízení v původní budově – roz-
vody teplé vody, nové vybavení nábytkem 
kanceláře a dvou kabinetů tělesné výcho-
vy. Další tři učebny byly doplněny interak-
tivní technikou za téměř 140 tisíc korun. 
Běžná údržba - jako je malování, oprava 
podlah, výměna starých nevhodných svě-
tel je samozřejmostí.
 Školní rok 2015 – 16 byl pestrý a rozma-
nitý, prosycen nejen povinnostmi, ale i růz-
norodými aktivitami, exkurzemi, lyžařskými 
kurzy v Beskydech a Rakousku, kurzy pla-
vání, ale i školními výlety. Dobré výsledky 
se rodí v dobrých kolektivech, a tak všichni, 
kteří se na nich podílejí – učitelé, správní 
zaměstnanci i pracovití žáci, si zaslouží 
velký dík a pěkné slunečné prázdniny.  
 Mgr. Zdeněk Ogrodník
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Slavnostní zahájení školního roku
 Letošní školní rok zahájili žáci druhé-
ho stupně před budovou školy, prvnáčci 
ve svých třídách.

Beseda se 
spisovatelkou

Tereza Rapantová a Pavlína Ridošková, 
IX. B
 V pátek 10. 10. 2014 jsme se my 
žáci IX. B a IX. C zúčastnili besedy se 
spisovatelkou Věrou Řeháčkovou            
v Městské knihovně v Bojkovicích.
 Autorka knih pro děti i dospělé 
nám vyprávěla o své spisovatelské ka-
riéře - počátcích, ale i překážkách, kte-
ré musela ve svém životě překonávat. 
Většině žákům se  tato přednáška líbi-
la, především těm, co rádi čtou a třeba 
se chtějí stát i spisovateli. Paní Řeháč-
ková s sebou přinesla také řadu knih, 
které si žáci mohli zakoupit. Bylo nám 
ctí seznámit se s významnou českou 
spisovatelkou, jež je oblíbena u všech 
věkových kategorií.

Bezpečně pěšky i na kole
Mgr. Luďka Pavlíková
 Silnice představuje pro děti nejnebez-
pečnější prostředí. Proto se i my učitelé ve 
spolupráci s českou policií snažíme o zlep-
šení jejich bezpečnosti.
 Daří se nám to již několik let na základě 
poučných besed. Další z nich se uskuteč-
nila na konci září, kdy naši školu navštívila 
policejní preventistka paní Milena Šabato-
vá, která si s dětmi prvních a druhých tříd 
zábavnou formou pohovořila o možných 
nástrahách na cestě do školy. Druháci se za 
své znalosti o dopravních značkách vůbec 
nemuseli stydět.
 Své volné aktivity tráví děti na kole,           
a proto třeťáci byli podrobně seznámeni s 
jeho povinnou výbavou. Cyklistické desa-

tero bylo pro mnohé skoro novinkou. Jako 
cyklisté ještě musí vyjet na silnici v dopro-
vodu dospělé osoby, ale to se již během 
roku změní, protože se blíží jejich desáté 
narozeniny. Někteří kluci i holky na bezpeč-
nost i přesto nedbají, snad jim tato beseda 
bude dobrým rádcem.

Akce školy
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Exkurze šesťáků v Brně
Mgr. Olga Rybnikářová
 V úterý 21. října vyrazily šesté třídy se 
svými třídními učitelkami a Mgr. Dianou 
Jančářovou na exkurzi do Brna, kde je čekal 
bohatý a zajímavý program.
 První zastávkou byl Pavilon Anthropos, 
v němž jsme se seznámili s expozicemi 
věnovanými nejstarším dějinám evrop-
ského kontinentu a s poznatky z výzkumu 
evoluce člověka. Všechny nejvíce zaujala 
rekonstrukce mamuta v jeho přirozeném 
prostředí, ale líbily se nám i ukázky ze života 
paleolitických lovců, kosterní a další arche-
ologické nálezy.
 Ve Hvězdárně a planetáriu Brno, kam 
jsme z muzea zamířili, jsme v programu 
nazvaném Úsvit kosmického věku proži-
li největší dobrodružství lidstva. Výpravu 
prvního člověka do vesmíru, prošli jsme se 

po Měsíci, podívali se na Mars, Venuši i okraj 
sluneční soustavy. Byl to velmi zajímavý po-
řad o historii kosmonautiky.  
 Naší třetí zastávkou se stalo Technické 
muzeum v Brně, kde jsme se díky technické 
herně zábavnou formou seznámili s různý-
mi zákony fyziky a jejich technickými apli-
kacemi. U každého pokusu byl návod k ob-
sluze a vysvětlení daného fyzikálního jevu. 

Po stopách pana Pivečky
Mgr. Jitka Maštalířová
 K vlastivědnému učivu 5. ročníku 
patří poznávání kraje, ve kterém žijeme. 
Žáci již zjistili, že jsou zde významné 
historické památky a důležité objekty, 
ale taky spousta oblastí sloužících k od-
počinku a relaxaci. A právě takové místo 
navštívily děti pátých tříd, když v jednom 
z posledních dnů babího léta podnikly 
vlastivědný poznávací výlet do Pivečko-
va lesoparku ve Slavičíně.
 Pivečkův lesopark byl založen v roce 
1936 rodinou Pivečkových jako odpo-
činková zóna pro obyvatele Slavičína. 
Dnes je to místo, kde mají děti absolutní 
svobodu pohybu a fantazie a návštěv-
níky zde vítají stálí obyvatelé v podobě 
soch vytvořených studenty umělecko-
průmyslové školy.

Historie elektrospotřebičů v domácnosti
Mgr. Iva Drgáčová
 Neopouštěj staré věci pro nové, i když 
barva šediví a prýská. Byly kdysi lesklé, byly 
chromové a teď se jim na smetišti stýská.
Tato slova ze známé Svěrákovy písně mě 
napadla, když jsme se vypravili se žáky 
pátých tříd do muzea na besedu o historii 
elektrospotřebičů v domácnosti.
 Celá beseda byla pojata zábavnou 
formou. Žáci se rozdělili do skupin a jejich 
prvním úkolem bylo najít v tamním histo-
rickém bytě co nejvíce elektrospotřebičů. 
Po vyhodnocení a krátkém povídání na 
ně čekaly další úkoly. Řadili žehličky pod-
le stáří, smontovávali neznámý přístroj a 

přemýšleli, k čemu kdysi sloužil. Na závěr je 
čekala oblíbená Kimova hra na procvičení 
zrakové paměti. Po minutovém prohlížení 
měli zapsat co nejvíce elektrospotřebičů, 
které si zapamatovali.
 Během celé besedy děti srovnávaly 
úroveň a vývoj jednotlivých spotřebičů. 
Až komicky na ně působily první televize, 
gramofon, pračka, plynový sporák, apod. 
A co většina dětí nepoznala? Remosku, hit 
60. let, na kterou nedaly naše maminky a 
babičky pro svoji jednoduchost a univerzál-
nost přípravy všech druhů jídel dopustit.
 Fritézy, parní hrnce, sendvičovače, va-
flovače, robotické vysavače jsme tady zatím 

nenašli, ale díky rychlému pokroku si i tito 
pomocníci v domácnosti své místo v na-
šem muzeu za nějaký čas určitě najdou.
 Závěrem bych chtěla poděkovat paní 
Hamrlíkové za příjemné a poučné zpestření 
jednoho školního dne.

Akce školy

Potom jsme si prohlédli expozice věnované 
nevidomým, parní motory, historická vozi-
dla a jiné technické památky. 
 Počasí nám tento podzimní den přálo, 
a tak jsme si celou exkurzi nerušeně užili. 
Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí                  
a doplnili si tak informace z dějepisu, země-
pisu, fyziky a přírodopisu.

 A protože v lesoparku je povoleno 
rozdělávání ohně, samozřejmě na mís-
tě k tomu určeném, byla by škoda toho 
nevyužít a neopéct ke svačině špekáčky. 
Povedly se a chutnaly.
 Na závěr všechny čekal nejtěžší úkol. 
Bylo nutné ujít čtyřkilometrový úsek           
z lesoparku na slavičínské nádraží. Pro 
někoho to byla hračka, pro jiné však ne-
překonatelná překážka, a kdyby mobily 
nehlídala paní učitelka, možná by se ob-
jevila i některá maminka s autem.
 Děti měly určitě spoustu pozitivních 
zážitků a také získaly řadu nových infor-
mací, což bylo cílem tohoto výletu.
 V soutěžním kvízu získaly 1. místa 
skupiny vedené Luckou Brůzlovou a To-
mem Hamšíkem. Odměnu kamarádsky 
rozdělili všem.

 A tak se páťáci seznamovali se smeč-
kou vlků, tuleněm, slimákem, píďalkou, 
hledali pohádkové postavy a vyplňovali 
kvíz, ve kterém museli prokázat znalosti z 
přírodovědy, ale i z matematiky a českého 
jazyka. Díky pověsti, kterou si přečetli na in-
formační tabuli, poznali původ názvu měs-
ta Slavičín a také získali informace o rodině 
Pivečkových.
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Ruština netradičně
Mgr. Dagmar Svobodová, Mgr. Olga 
Rybnikářová
 V pátek 24. dubna 2015 navštívila 
poprvé naši školu Ruska Ajgul Doli-
nayova, která v rámci projektu „Rodilí 
mluvčí do škol“ odučila čtyři hodiny 
ruského jazyka. Žáci sedmého až de-
vátého ročníku si tak mohli vyzkoušet 
své znalosti ruštiny. Je to jejich druhý 
povinný jazyk, a přestože se ho učí 
teprve dva roky, rozuměli většině otá-
zek a dokázali na ně reagovat. 
 Druhá návštěva paní Ajgul pro-
běhla 29. května a doufáme, že se s ní 
ještě i v červnu v hodinách ruského 
jazyka setkáme.

Akce školy

Adventní setkání
Mgr. Jan Baier
 Stalo se již příjemnou tradicí, že se na 
začátku adventu sejde bojkovská veřejnost 
před budovou školy a naladí svou mysl tím 
správným, tedy vánočním, směrem.
 Už šestý ročník našeho Adventního se-
tkání se nesl v podobném duchu jako ty pře-
dešlé. Kulturní vystoupení žáků nejen naší 
školy příjemně doplňovaly dobře zásobené 
jarmareční stánky plné dobrot a zdařilých 
dětských výrobků. Chladné počasí oteplily 
hřejivé hlásky malých účinkujících, popř. vo-
ňavý punč či svařené víno, a vše jako korálky 
na šňůrce pospojoval příjemný hlas paní uči-
telky Ivy Drgáčové, moderátorky setkání.
 Pod taktovkou režisérky programu, 
paní učitelky Jitky Maštalířové a za význam-
ného přispění pana učitele Jiřího Šmída, 
který měl na starosti veškeré technické za-
bezpečení, mohl program začít.
 Ke slyšení a vidění byl nejprve žesťový 
soubor Vratislava Zochra ze ZUŠ s pásmem 
koled Nesem vám noviny.
 Následovalo vystoupení žáků pátých 
tříd Vyšla hvězda a za doprovodu tří šikov-
ných muzikantek (J. Ševčíková, V. Kalusová 
a K. Stupňánková) byl při působivých zpě-
vech rozsvícen náš vánoční strom.
Páťáky na improvizovaném pódiu vystřídali 
nejmenší účinkující, děti mateřských škol, v 
pásmu Měsíce.
 Jak se čerti ženili nám názorně před-
vedli ve svém vstupu žáci druhých tříd. 

Jenže do tuhého šlo až po nich. Z DDM do-
razilo několik opravdových čertů, naštěstí                   
v doprovodu vlídných andělů a Mikuláše.
 Program pokračoval vystoupením žáků 
II. stupně Pohádkové Vánoce. Zaznělo ně-
kolik slavných písní z pohádek.
 Potom se početnému publiku před-
vedli žáci třetích tříd v pásmu Malí koledníci 
a ty vystřídali trochu větší školáci tentokrát 
v poučném pásmu Procházka adventem.
Jelikož mezitím mnohým vytrávilo, mohli 
ochutnat něco ze zabijačkových specialit, 
které připravily naše paní kuchařky pod ve-
dením Hany Gabrhelové.
 Po skončení programu odcházeli lidé 
nejen najedení, ale hlavně plni dojmů, kul-
turních zážitků a radosti ze setkání s přáteli. 
A o to šlo především.

Vánoční akademie
Mgr. Petra Brůzlová
 Vánoce, vůně svíček a cukroví, šťastné 
oči těch nejmenších – to není jen datum, 
ale stav mysli, duše a víry.
 Pro učitele Základní školy TGM v Bojko-
vicích jsou však Vánoce každé dva roky také 
právě oním datem, které znamená cíl jejich 
dvouměsíčního snažení  a píle. Vánoční aka-
demie. Tradiční předvánoční akce, kterou 
připravují žáci II. stupně nejčastěji s učiteli 
tělesné výchovy nebo také obětavě a tajně 
v osamocení s potutelným úsměvem, že 
tajemství se nemá vyzrazovat a odtajněno 
bude právě až při generálních zkouškách.
 Nejinak tomu bylo i letos. Datum vá-
noční akademie byl stanoven na 18. prosin-
ce, a tak již počátkem listopadu přichází žáci 
s prvními nápady, vybírá se vhodná hudba 
a tvoří se základní kostra scénáře. Měsíc a 
půl pilných nácviků provázející euforie štěs-
tí, ale i zklamání, když přesně umetená ces-
tička nápadu ztrácela svůj lesk. Říká se však, 
že kdo vydrží až do konce, kdo překoná 
všechny útrapy a strasti, kdo se nevzdá bez 

boje, že ten na konci své cesty prožije tu 
největší slast. A tak tomu bylo i tentokrát. 
 18. prosince před šestou hodinou ve-
černí přivítala bojkovská sportovní hala 
doposud největší masu diváků v její historii 
– přes 600 párů očí se těšilo na vystoupení 
svých dětí i na to, že v předvánočním čase 
příprav se na chvíli pozastaví, vydechnou a 
konečně nasají pravou vánoční atmosféru. 
A tak v následujících hodinách byla spor-
tovní hala svědkem tanečních vystoupení, 

sportovních čísel, scének vtipných i dojem-
ných. Snad všichni ti, kdo se letos odhodlali 
podniknout tu náročnou cestu k vydařené 
vánoční akademii byli na jejím konci spo-
kojeni. Vždyť i ohlasy spoluobčanů potěšily 
všechny tvůrce, že letošní tradiční akce se 
skutečně vydařila.
 A tak už jen stačilo mávnout kouzelnou 
vánoční hůlkou nad všemi, kdo věří a vy-
chutnat si atmosféru Vánoc. 
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Program HZS – Hasík ve škole
Mgr. Luďka Pavlíková
 V únoru se žáci 2. a 6. tříd zúčastnili pro-
gramu HZS, který byl zaměřen na požární 
prevenci a ochranu obyvatelstva. Efektiv-
ním působením dvojice instruktorů HZS, 
pana Gbelce a Juříka, proběhla školení ve 
dvou dvouhodinových blocích. Děti neu-
stále komunikovaly, velký důraz byl kladen 
na názorné pomůcky. Za každou správnou 
odpověď a splněný úkol byli žáci motivová-
ni drobnou odměnou.
 V prvním cyklu byl program zaměřený 
na seznámení s instruktory a jejich prací. 
Žáci si vyzkoušeli volání na bezplatnou lin-
ku 150 a taky, jak je nebezpečné zneužití 
tohoto volání. Vyprávěli jsme si o tom, kdy 
je oheň zlý a kdy dobrý přítel. Dále se děti 
naučily, co dělat, když jim hoří oblečení, jak 
se zachovat, když hoří doma.
 Ve druhém sezení se žáci učili hlásit 
dopravní nehodu a více se dověděli o prv-
ní pomoci při popáleninách. Seznámili se 

s hasicími přístroji, s požárem v přírodě a 
jaké můžeme slyšet varovné signály. Vše 
bylo doplněno ukázkami ze záchranných 
akcí hasičů.    
 Každá třída byla pozvána k návštěvě 
stanice jednotky PO ve Slavičíně. Návštěva 
druháků se uskuteční 23. června 2015. Žáci 
si prohlédnou stanici, hasičskou techniku, 
navštíví operační středisko a bude jim vy-
světlen princip služeb. Už teď se všichni na 
to těší, protože dvojice instruktorů si získala 
velkou autoritu.

Přijímací řízení na střední školy
Mgr. Jiří Šmíd
 Přijímací řízení na střední školy pro-
bíhá v několika kolech. První kolo přijí-
macího řízení v letošním školním roce 
proběhlo v termínech od 22. dubna do 
30. dubna. Žáci základní školy měli mož-
nost podat dvě přihlášky na dva studijní 
obory ve dvou školách. Střední školy ve 
Zlínském kraji byly zapojeny do pilotního 
ověřování organizace přijímacího řízení 
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 
s využitím centrálně zadávaných jednot-
ných testů, které se konaly v prvním kole 
přijímacího řízení v termínu 15. 4. 2015.   
 Realizací bylo pověřeno Centrum pro 
zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. 

Všichni žáci v přijímacím řízení uspěli          
a byli přijati ke studiu na vybraný obor       
a střední školu.
 Z celkového počtu žáků 9. ročníku 
naší školy bylo přijato na obory s matu-
ritou 41 žáků, tj. 68,33 % všech deváťáků, 
na obory s výučním listem 19 žáků, tj. 
31,67 %. Celkem se žáci rozjedou k bu-
doucímu studiu do dvaceti různých škol, 
z toho dvě školy leží mimo hranice zlín-
ského kraje. 
 Nejvíce žáků bylo přijato ke studiu na 
Gymnáziu JAK Uh. Brod, celkem 12, dále 
na SPŠOA Uh. Brod, také celkem 12 a 7 
žáků na SŠ COPt Uh. Brod. 

Rodilí mluvčí na naší škole
Mgr. Lenka Lišková
 Výuka cizích jazyků je v dnešní době 
velmi důležitá, proto se naše škola snaží ho-
diny co nejvíce zefektivnit.
 Zapojili jsme se tedy do projektu „Ro-
dilí mluvčí do škol - zvyšování jazykové 
vybavenosti žáků základních škol pomo-
cí rodilých mluvčích a zapojením škol do 
mezinárodních projektů“ financovaného 
z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky.
 Každé pondělí a středu od 3. listopa-
du k nám do školy dojíždí Joshua Wheeler 
– 26letý lektor angličtiny, který pochází              
z Austrálie. 
 Josh se na výuku vždy připravuje s vyu-
čujícím dané třídy, hodinu si pak vede sám, 
učitelé se snaží zasahovat co nejméně. Žáci 
musí překonat počáteční ostych a začít po-
užívat naučené fráze a poučky v praxi.
 Do projektu se zapojili žáci 4. - 9. roční-
ků, a tak se může velký počet dětí těšit na 
hodiny angličtiny. 

 V pondělí 13. dubna 2015 naši školu na-
vštívil Chris, rodilý mluvčí původem z Ang-
lie, který žákům 5. – 9. ročníků prezentoval 
Anglii a Londýn.

Akce školy

Zápis do 1. třídy

Mgr. Iva Drgáčová
 Jednou z prvních zkušeností je 
pro každého předškoláčka zápis do              
1. třídy. Ten na naší škole proběhl                  
v úterý 3. února 2015.
 Některé děti byly usměvavé, jiné 
nejisté. V příjemném a klidném pro-
středí se však po chvíli tréma vytratila 
a do připraveného programu se tak 
podařilo zapojit úplně všechny děti.
 V opravdové třídě pod vedením 
učitelů předškoláčci poznávali známé 
pohádky, zpívali či recitovali, počítali, 
kreslili, vytleskávali, skládali puzzle         
a nechybělo ani malinké pátrání.
 Zajímavým zpestřením byla práce 
s interaktivní tabulí, kde děti rozpo-
znávaly barvy a geometrické tvary         
a vyzkoušely si i jejich přesouvání.
 Všechny děti plnily úkoly se zau-
jetím, a tak zjistily, že škola je vlastně 
zábavná. Za svou snahu byly odměně-
ny sladkostí a malým dárečkem, který 
pro ně vyrobili starší žáci.
 Celkem bylo zapsáno 36 dětí. Věří-
me, že zápis do 1. třídy byl pro děti, ro-
diče i pedagogy příjemně stráveným 
odpolednem.
 Všem předškoláčkům přejeme 
hodně úspěchů a rodičům trpělivost.
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Přijímací řízení na střední školy

Akce školy

Vítání jara
Mgr. Luďka Pavlíková
 Velikonoce byly ještě ze dveřmi, ale          
v bojkovické škole se to hemžilo velikonoč-
ními zvyky, tradicemi a symboly jara.
 Všichni žáci se zapojili do velikonočních 
dílen. Pekly se jidáše a velikonoční nádivka, 
zdobily se kraslice, pletly se tatary a připra-
vovaly pomazánky. Nejmladší školáci se 
učili pranostiky a koledy a bavili se tanečky.
Barevný velikonoční týden byl oslavou jara 
a blížících se Velikonoc. Každý den měl svoji 
barvu. Děti si v pondělí oblékly žluté oble-
čení, v úterý modré a ve středu šedé oble-
čení. Pokračovaly by i dále, ale ve čtvrtek už 
začínaly velikonoční prázdniny.
 Vyvrcholením pro nás byla středa, kdy 
jednotlivé třídy předvedly své činnosti.
 Žáci prvních tříd se naučili tanec Cho-
zení s létéčky, který se na vesnicích tan-
coval na květnou neděli, ta předcházela 
pašijovému týdnu. Ten měla správně tan-
covat jen děvčata, ale nakonec byli zapo-
jeni  i chlapci.
 Druháci přednesli spoustu pranostik      
a říkadel. Nakonec zatancovali mazurku          

a s chutí si zazpívali.
 Třetáci připravili jarní pomazánky               
a chystali z nich chutné jednohubky a chle-
bíčky.
 Čtvrťáci pod vedením svých třídních 
učitelek pekli sladké jidáše a slané nádivky.
Páťačky se věnovaly zdobení kraslic a páťá-

ci zvládli uplést parádní tatary – děkujeme 
tímto žákům vyšších ročníků a panu Kolaří-
kovi za vydatnou pomoc.
 Celý den se nikdo raději nemračil, aby 
se podle tradice nemračil každou další 
středu. Vyučování velmi rychle uběhlo                               
a žáci se rozešli domů na prázdniny.

Příběhy včelích 
medvídků
Mgr. Luďka Pavlíková
 V rámci lite- 
rární výchovy, 
která je nedíl-
nou součástí 
českého jazy-
ka, jsme přijali 
pozvání 14. 5. 
2015 od studentek a studentů Církev-
ní střední odborné školy v Bojkovicích. 
V dramatickém kroužku si pro nás při-
pravili pohádku O včelích medvídcích. 
Humorné a napínavé příběhy dvou 
medvídků – čmeláčků Čmeldy a Bru-
mdy, jejich čmeláčí maminky, lučního 
koníka, Pučmelouda, roháče, Berušky, 
namyšlené Otylky nás spolu s chytla-
vými písničkami za doprovodu školní 
hudební kapely vtáhly ihned do děje. 
Společně jsme si pobrukovali známé 
písničky. Po první pohádce měli stu-
denti pro naše žáky milé překvapení 
–  malé občerstvení – a po něm ná-
sledovala další pohádka. Obrovskou 
zásluhu na tak dokonalém zpracování 
má především jejich paní profesorka 
Iva Bienertová a dále také talentovaní 
studenti. Všem jim patřil dlouhý po-
tlesk a velké poděkování. 

Autorské čtení

Mgr. Jana Ševčíková a Mgr. Olga Rybniká-
řová
 V pondělí 27. dubna 2015 proběhl dal-
ší ročník Autorského čtení, ve kterém se 
každoročně setkávají talentovaní žáci 6. až 
9. ročníku. Každý z nich vystoupil a přeče-
tl svou práci. Poslechli jsme si tak pestrou 
směsici literárních a slohových děl – vy-
pravování, charakteristiky, popisy, úvahy i 
básničky. Nejzdařilejší díla budou vybrána 
a otištěna ve sborníku Mozaika spolu s vý-

tvarnými pracemi.
 Letošní setkání jsme věnovali 110. výro-
čí narození Jiřího Voskovce a Jana Wericha. 
Žáci měli možnost zhlédnout ukázky z je-
jich tvorby, zazněly písně Osvobozeného 
divadla a na zdech visely výtvarné práce 
s portréty V+W. Všichni společně jsme strá-
vili příjemné chvíle a získali inspiraci pro bu-
doucí tvorbu. Kdoví, možná, že i v některém 
z žáků dřímá budoucí spisovatel či novinář!
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Akce školy

Dějiny jsou učitelkou života
Mgr. Dagmar Svobodová
 Žáci 6. – 9. ročníku poznávají lidské ději-
ny od nejstarších dob až po současnost díky 
různým exkurzím, projektům a besedám. 
 I letos šesťáci navštívili nejenom muze-
um v Bojkovicích, ale i Anthropos a technic-
ké muzeum v Brně. Besedovali s kronikář-
kou města Mgr. Jindřiškou Cimbálkovou. 
Společně s prvním stupněm a sedmáky 
poznali život rytířů za vlády Lucemburků ve 
speciálním výukovém programu. Sedmáci 
připravili ve škole k 600. výročí upálení 
Mistra Jana Husa výstavku svých projektů.  
Osmý ročník si připomenul napoleonskou 
dobu díky návštěvě Mohyly míru u Slavko-
va u Brna a devátý ročník dobu holocaustu 
besedou s Mgr. Pavlem Horákem a návště-
vou  památníku koncentračního tábora 
Osvětimi v Polsku. V Muzeu Bojkovska po-
znali dobu světových válek a život v 50. le-
tech ve  výukových programech. 
 Dějepis nám tedy stále pomáhá pocho-
pit příčiny a následky různých událostí, po-
znat rozdíly mezi dobrem a zlem, vyvarovat 
se špatností, které se již staly, a naopak dob-
rými skutky se řídit.

Zážitky ze školního výletu
Justýna Sedláčková, V. B
 Tak konečně nastal čas odjezdu!
 Když jsme nasedali do autobusu, 
vůbec jsme netušili, co nás čeká. Byl to 
však výlet přímo nabitý zážitky. Tím prv-
ním byl hrad Špilberk, který v dávných 
dobách proslul jako nejhorší vězení. 
V podzemních kasematech byla zvláštní, 
až strašidelná atmosféra. Když nám prů-
vodce vyprávěl o mučení odsouzených 
a zazdívání nevěrných žen, cítila jsem se 
divně. Já bych v té době žít nechtěla.
 Pokud ale přehlédnu mé pocity, 
tak to tam bylo skvělé. Dalším zážitkem 
byla jízda lanovkou, která nás dovezla 
k Punkevním jeskyním. Ty byly nesku-
tečně krásné a zajímavé. Všude kolem 
byly stalagmity a stalaktity, které něco 
připomínaly. Prohlídka končila na dně 
Macochy a tam to bylo přenádher-
né, to se nedá ani popsat. Zaujala nás 
pověst o maceše a Martínkovi a každý 
z nás poslouchal, protože chtěl vědět, 

jak to dopadlo. Teď už víme, proč se pro-
past jmenuje Macocha.
 Výlet jsme zakončili jízdou na lodič-
kách a to byla opravdu jízda.
 Celý den se nám hodně vydařil. Ani 

nevadilo, že jsme brzy vstávali a nachodili 
nějaké kilometry. Byl to skvělý a nezapo-
menutelný výlet, který se líbil všem.
 Tohle můžou vymyslet jen naše 
paní učitelky.
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Přijetí nejlepších 
vycházejících žáků 
starostou města
Žáci s nejlepším prospěchem:
IX. A Kamila Bachurková
  Dominika Dvořáková
  Veronika Hřibová
  Martin Krpálek
IX. B Tereza Rapantová
  Michaela Rašková
  Pavlína Ridošková
IX. C Michal Doruška
  Aneta Fojtíková
  Alžběta Pavlacká

Nejlepší sportovci školy:
IX. A Kateřina Andrlíková
  Jakub Varous 

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 

Akce školy / naukové soutěže

Žáci 2. stupně se samými jedničkami 
ve školním roce 2014 – 2015:
VI. A Magdaléna Hřibová, Bojkovice
  Michal Králík, Bojkovice
VI. B Adéla Hubocká, Bojkovice
  Lukáš Chovanec, Bojkovice
  Dominika Kramářová, Záhorovice
  Pavel Lukáš, Komňa
VI. C Andrea Tomanová, Komňa
VII. A nikdo
VII. B nikdo
VII. C Michaela Hradská, Bojkovice
  Gabriela Malých, Záhorovice
VIII. A Denisa Hrubá, Slavičín
  Linda Prachřová, Bojkovice
  Robert Žak, Záhorovice 
VIII. B Michaela Gagová, Bojkovice
  Kateřina Hledíková, Komňa
  Robin Husták, Bojkovice
  Jan Koudelík, Krhov
  Lenka Rybnikářová, Bojkovice
  Adéla Zábojníková, Bojkovice
VIII. C Radim Kundrata, Záhorovice
  Žaneta Suchánková, Bojkovice
  Nikola Svozilová, Bojkovice
IX. A Kamila Bachurková, Bojkovice
  Dominika Dvořáková, Záhorovice
  Veronika Hřibová, Bojkovice
  Martin Krpálek, Komňa
  Dominika Urbánková, Bojkovice
IX. B Magdaléna Hustáková, Bojkovice
  Marie Kunčarová, Záhorovice
  Tereza Rapantová, Bojkovice
  Michaela Rašková, Bojkovice
  Pavlína Ridošková, Bojkovice
IX. C Michal Doruška, Bojkovice
  Aneta Fojtíková, Krhov
  Alžběta Pavlacká, Krhov
  Anna Wolfová, Uherský Brod

Cestováním k moudrosti a pravdě

Mgr. Petra Brůzlová
 „Člověk, který cestuje s touhou dozvě-
dět se, cestuje přes všechny dálky hlavně 
k sobě samému,“ řekl kdysi moudrý Jan 
Werich. Myšlenky moudrých by se měly na-
plňovat, proto se rozhodli učitelé Základní 
školy T. G. Masaryka nabídnout svým žá-
kům poznávací zájezd na nejkrásnější his-
torická místa Evropy. 
 44 žáků šestých až devátých tříd se 
třemi učiteli anglického jazyka se vydává        
16. června v dopoledních hodinách na ces-
tu po krásné západní Evropě. Cíl: Francie       
a královská Anglie.
 Autobus plný nadšených cestovatelů 
přijíždí přes Německo do Paříže, kde snad 
jen udivené, překvapené pohledy mohly 

by vyprávět o monumentální a hrdé želez-
né dámě Eiffelově věži, o posvátné Seině či 
katedrále Notre-Dame.
 Než se všichni stačí vzpamatovat z re-
álných zážitků, o kterých celý život slýchali 
jen z médií, čeká je přímořské městečko 
Brighton a v Londýně, Big Ben, Westminster 
Abbey, Tower, … Londýn nezklamal a stej-
ně jako Paříž ukázal vše, na co je po staletí 
pyšný.
 A tak, když 20. června přijeli mladí 
cestovatelé zpět domů, byli unaveni, ale 
šťastni, že se navrátili obohaceni o spoustu 
nových zážitků. 
 Ale především, dle slov pana Wericha, 
našli snad cestu k sobě samým…
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Naukové soutěže

Cambridge Competition
Mgr. Pavlína Berčíková
 Žáci V. B se zúčastnili soutěže v ang-
lickém jazyce vyhlášené nakladatelstvím 
Cambridge University Press.
 Soutěž probíhala od prosince 2014 do 
začátku března 2015. Žáci museli splnit                       
5 soutěžních úkolů a jejich výsledky ode-
slat mailem v daných termínech na adresu 
nakladatelství.
 Nešlo jen o znalost slovíček a učeb-

nicovou angličtinu, ale i o schopnost si                       
s jazykem hrát. Soutěžící využívali různé 
jazykové strategie, čtenářskou dovednost        
a prokazovali tak umění pracovat s jazykem 
a přitom se bavit.
 Do soutěže se přihlásilo 146 soutěžních 
skupin ze základních škol z celé České re-
publiky. Naši páťáci splnili soutěžní úkoly 
na 92,13%, což jim ve vysoké konkurenci 
stačilo na pěkné 29. místo. Gratulujeme!

Pangea

Mgr. Jitka Malíčková 
 Pangea je mezinárodní matema-
tická soutěž, která probíhá současně 
v 17 zemích Evropy a letos oslovila              
i naše žáky.
 Vznikla v roce 2007 a její sídlo je 
v Německu. Dává si za úkol sjednotit 
zájemce o matematiku, kteří rádi řeší 
různé matematické a logické úkoly       
a problémy. Mezi zapojené státy patří 
např. Německo, Dánsko, Itálie, Rakous-
ko, Portugalsko, Slovensko, Česká re-
publika aj. Celkový počet soutěžících 
ze všech zúčastněných států byl letos 
495 233.
 Tento školní rok se do soutěže za-
pojila i naše bojkovická škola. Soutěž 
v ČR probíhala ve dvou kolech: škol-
ním a republikovém. Školního kola 
se zúčastnilo celkem 23 655 žáků, z 
naší školy to bylo 18 vybraných žáků 
6. - 8. tříd. Do celorepublikového kola 
postoupily Kateřina Hledíková a Adéla 
Zábojníková, které byly mezi soutě-
žícími osmáky nejlepší ze Zlínského 
kraje. V nelehkém boji pak v Praze ve 
finále obsadily 27. a 35. místo.
 Při závěrečném slavnostním ce-
remoniálu předávala ceny nejlepším 
počtářům patronka soutěže, oblíbená 
herečka Hana Maciuchová.

Klára Vápeníková, IX. B
 Dne 20. 5. se vybraných dvanáct 
žáků 4. - 9. tříd zúčastnilo soutěže Zelená 
stezka - Zlatý list v Maršově u Uherského 
Brodu. 
 Ráno o půl sedmé jsme nasedli na 
vlak, který nás dopravil do Uherského 
Brodu, a odtud jsme se vydali autobu-
sem do obce Maršov. 
 Rozdělili nás do dvou kategorií, star-
ší 4. - 6. třída a nejstarší 7. - 9. třída, poté 
ještě do čtyř týmů po třech soutěžících. 
Naše družstva vyrážela na trasu hned 
mezi prvními. Jednotlivá stanoviště ob-
sahovala otázky z ekologie, astronomie, 
ornitologie nebo například dendrolo-
gie, ale i klasické zoologie či botaniky. 

Na správnost odpovědí dohlíželi kvali-
fikovaní odborníci z daného oboru. Na 
okolních stromech bylo postupně roz-
místěno třicet otázek z daných témat s 
možností volby a, b, c. Nakonec jsme 
měli před porotou objasnit, co děláme 
pro přírodu. Konkurence byla velká, jed-
nalo již o krajské kolo, ale i tak jsme po 
vyčerpávajícím dni obhájili 4. místo ve 
starší kategorii a 5. místo v nejstarší. 

Zlatý list

Král pravopisu
 Mgr. Bohumila Klimentová
 V letošním školním roce v celoroč-
ní soutěži O krále českého pravopisu 
zvítězili:
 Magdaléna Hřibová, VI. A
 Michaela Hradská, VII. C
 Kateřina Hledíková, VIII. B
 Pavlína Ridošková, IX. B

Krajské finále v Sudoku
 Mgr. Jitka Malíčková a Mgr. Jan Baier
 Na ZŠ UNESCO v Uh. Hradišti proběhl 
další ročník turnaje v luštění Sudoku a naše 
žáky bylo opět vidět. 9. ročníku krajského 
turnaje v Sudoku 1. stupně se zúčastnilo    
44 soutěžících z 11 škol a v kategorii B zví-
tězila Nikola Fojtíková.
 Stejné soutěže pro 2. stupeň se zúčast-
nilo celkem 16 škol z celého Zlínského kra-
je. Ve dvou kategoriích změřilo své síly 54 
žáků. Mezi nejlepšími byly i naše žákyně, 
když ve svých kategoriích obsadily druhá 
místa Kateřina Páralová a Nikola Svozilová. 
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Nejúspěšnější žáci v naukových soutežích
Mgr. Dagmar Svobodová a Mgr. Olga Rybni-
kářová
 I v letošním školním roce se naši žáci 
zapojili do řady naukových soutěží, nejen 
olympiád z českého a anglického jazyka, 
dějepisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, 
chemie, ale i do Archimediády, Pythagoriá-
dy, Sudoku, soutěže Pangea a mnoha dal-
ších. Absolvovali školní kola těchto soutěží, 
vítězové postoupili do okresních kol a nejú-
spěšnější soutěžící také do kol krajských či 
celorepublikových.
 Největšího úspěchu dosáhly letos Ka-
teřina Hledíková a Adéla Zábojníková z VIII. 
B, které postoupily do celorepublikového 
kola matematické soutěže Pangea. Andrea 
Tomanová ze třídy VI. C získala Certifikát 
SCIO za nejlepší výsledek ve Zlínském kraji 
v testování českého jazyka a Anna Wolfová 
z IX. C za nejlepší výsledek v testování ang-
lického jazyka.
 Žákyně Veronika Hřibová z IX. A po-
stoupila z 2. místa okresního kola Děje-
pisné olympiády do kraje, kde se ze 43 
soutěžících umístila na pěkném 15. místě. 

Pouhých pět bodů ji dělilo od postupu do 
celorepublikového finále. V krajském kole 
soutěžil také Ondřej Lukáš z VIII. C, který byl 
úspěšným řešitelem a získal zkušenosti pro 
příští rok.
 Dalších výrazných úspěchů dosáhli žáci 
1. i 2. stupně v soutěži Sudoku. Natálie Foj-
tíková z V. A získala 1. místo v kraji, Kateřina 
Páralová ze VII. C a Nikola Svozilová z VIII. C 
obsadily krásná 2. místa. Aneta Fojtíková 
z IX. C se umístila na 5. – 6. místě. V soutěži 
Zlatý list vybojovali v krajském kole 4. místo 
žáci 5. až 6. tříd – L. Brůzlová, T. Hamšík, M. 
Hřibová, M. Fiala, J. Kuchař a K. Rigó. Žáci 7. 
až 9. tříd získali 5. místo – K. Hledíková, K. 
Slavíčková, K. Vápeníková, A. Wolfová, M. 
Zábojník a A. Zábojníková.
 Pochvalu si jistě zaslouží další úspěšní 
žáci v okresních kolech, protože umístit se 
do 10. místa v tvrdé konkurenci ostatních 
základních škol okresu je skvělé. Letos se 
to podařilo v Zeměpisné olympiádě Pavlu 
Lukášovi ze VI. B (9. místo) a Davidu Baďu-
rovi ze VII. A (10. místo). Výborně nás repre-
zentoval v Olympiádě v anglickém jazyce 

Vojtěch Viceník ze VII. B (6. místo). V soutěži 
Víc hlav, víc rozumu si vydobyly pěkná mís-
ta Kateřina Hledíková z VIII. B a Aneta Foj-
tíková z IX. C (3. místo), Pavlína Ridošková 
z IX. B a Adéla Zábojníková z VIII. B (5. mís-
to), Tomáš Vavrečka z VIII. A a Cyril Jurásek 
z IX. C (10. místo). V Chemické olympiádě 
se o 8. místo zasloužila Michaela Rašková 
z IX. B. Výborně si vedli ve Fyzikální olympi-
ádě Jan Koudelík z VIII. B a Radim Kundrata 
z VIII. C, kteří získali 1. a 3. místo. Škoda, že se 
nekoná krajské kolo této soutěže, v němž 
by určitě uspěli. Adéla Zábojníková z VIII. 
B získala 6. místo v Matematické olympiá-
dě. Také Klára Vápeníková z IX. B byla šestá 
v Biologické olympiádě. V Pythagoriádě si 
vedli dobře Štěpán Frais z V. B (4. – 9. místo) 
a Adéla Zábojníková z VIII. B (6. – 7. místo). 
O třetí místo v Archimediádě se zasloužila 
Michaela Hradská ze VII. C. 
 Všem oceněným gratulujeme a děku-
jeme za jejich píli, cílevědomost, úspěšnou 
reprezentaci a šíření dobrého jména naší 
školy. Poděkování patří také vyučujícím, 
kteří žáky do soutěží připravují.

Úspěšná reprezentace na Mistrovství republiky atletů
Mgr. Zdeněk Ogrodník st.
 Po vítězstvích v okresním i krajském 
kole v atletickém čtyřboji starších žáků se 
neztratilo družstvo pěti atletů naší školy 
ani na tartanové červené dráze opavské-
ho stadiónu, kam se z celé České republiky 
sjelo 14 nejsilnějších týmů, aby si poměřily 
síly v nejtěžší a nejnáročnější atletické sou-
těži. 
 Když jeden z organizátorů v tropickém 
horku marně hledal stín, ozvalo se z jeho 
úst: „Nezávidím jim, chlapcům.“ A o malin-
ko později jsem zaslechl u startu sprintů 
trefnou větu od jednoho mladého atleta: 
„Dnes v těch tropech to bude masakr.“
 A měl pravdu. Bez jediné přestávky si 
kluci vytrpěli své. Na rozpálený tartan na-
běhli ve čtvrt na deset a do šaten odchá-
zeli naprosto zničení ve čtyři hodiny odpo-
ledne. Naši borci to však nezabalili v žádné 
disciplíně, v žádném běhu a v žádném 
pokusu. Věděli, že každá desetinka vte-
řiny a každý centimetr může změnit jejich 
pořadí a jejich plány. Tím bylo umístění 
v první polovině soutěžících. 
 Závod se nekonečně vlekl a pořadí, 
průběžně oznamované hlasatelkou, se 
neustále měnilo. Jednou jsme byli pátí, po 
kouli až osmí, pak zase šestí, s nepatrným 
odstupem od třetího, ale za námi rovněž 
husto. Dařilo se ve výšce i v dálce a konec 
se pomalu přibližoval. To nejtěžší však na 

každého závodníka teprve čekalo. Obáva-
ný kilometr. V době, kdy všichni atleti ne-
chali síly ve sprintu, skocích a vrzích, měla 
rozhodnout fyzicky i psychicky nejnároč-
nější disciplína. Říká se, že pevné odhod-
lání doprovází štěstí a dobrý duch. A to se 
splnilo. Doběhli všichni a na dráze nechali 
poslední zbytky sil. Pocity z konce závodu 
na chvíli lehce přebily obavy o umístění. 
Ale hlavně že už je konec.
 Sprcha, usměvaví hosté, delegáti a tre-
néři, slavnostní nástup. Ředitel závodu se 
ujímá své role a vyhlašuje celkové pořadí. 
Při větě – na pátém místě se umístilo druž-

stvo starších chlapců ze Základní školy 
TGM Bojkovice – lze spatřit v obličejích 
našich hochů mírný stín zklamání. Přeci je-
nom v duchu pomýšleli o trochu výš a ono 
to nevyšlo. Ale skutečnost je přece úplně 
jiná. Celý tým si zaslouží dík za vzornou re-
prezentaci školy i města a až čas obrousí 
hrany zklamání, všichni budou na tento 
závod vzpomínat jako na vrchol své atle-
tické žákovské kariéry.
 Reprezentovali: Robin Szitai, Jindřich 
Koželuha, Marco Pešek, Šimon Gabrhel 
a Jakub Podušel.
 Trenér: Mgr. Vlastimil Ogrodník
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Sprinterský víceboj

Mgr. Jan Baier
 První z letošních atletických mítinků se 
uskutečnil na tartanové dráze ZŠ Pod Vino-

Úspěšná obhajoba vítězství O pohár starosty města
Mgr. Zdeněk Ogrodník st.
 Obhajoba loňského vítězství na červe-
ném tartanu velkolepého fotbalového sta-
dionu Slovácka byla sladká. V konkurenci 
15 škol /vloni o 2 méně/ a 180 závodníků se 
naši reprezentanti neztratili a ve všech ka-
tegoriích se vměstnali nejhůře do 4. místa, 
což stačilo na celkové 1. místo a obhájení 
loňského vítězství.
 Jednalo se o 13. ročník soutěže družstev 
v atletickém víceboji O pohár starosty města 
Uherského Hradiště, ve kterém startují tři zá-
vodníci v jedné kategorii za každou školu.

 Zde jsou výsledky:
  Mladší žáci – 4. místo
  Tomáš Vavrečka 13. místo

Ricardo Stojka 14. místo
Václav Kroupa 22. místo

Mladší žákyně – 3. místo
Natálie Machalová 2. místo
Michaela Ševčíková 9. místo
Šárka Michalčíková 10. místo

Starší žáci – 1. místo
Robin Szitai 2. místo
Šimon Gabrhel 5. místo
Jakub Varous 10. místo

Starší žákyně – 4. místo
Kateřina Andrlíková 5. místo
Dominika Urbánková 21. místo
Nela Kubicová 25. místo

 Mimořádného výkonu dosáhl Robin 
Szitai v běhu na 60 m časem 7,3 s. a ve sko-
ku dalekém výkonem 582 cm. Oba výko-
ny v osobních rekordech. Výborně mu se-
kundoval o rok mladší Šimon Gabrhel. Na 
800 m dosáhl času 2:25,9 min. a ve vrhu 
koulí osobním rekordem 11,70 m dokon-
ce zvítězil.
 Z děvčat předvedla výborný výkon 
mladší žákyně Natálie Machalová v běhu 
na 600 m časem 2:01,2 min a rovněž        
9,1 s. na 60 m patří mezi solidní výkony. 
Ze starších žákyň potvrdila své nadání 
Katka Andrlíková především výkonem na 
800 m 2:54,9 min.
 Zdá se, že se atleti v letošní sezóně roz-
běhli šťastně. Jen aby se dařilo i dál.

hrady v Uherském Brodě a reprezentanty 
naší školy bylo opravdu vidět!
 Celkem 24 dětí našeho týmu absol-

vovalo v šesti kategoriích postupně tři 
sprinterské závody v běhu na 40, 50 a 60 
m. Časy se sčítaly a do soutěže družstev se 
započítaly výsledky tří nejúspěšnějších. Zis-
kem jednoho prvního místa, třech druhých, 
jednoho třetího a čtvrtého jsme se zařadili 
mezi nejúspěšnější školy mezi celkem de-
seti zúčastněnými.
 Mezi jednotlivci vybojovaly mezi 22 
soupeřkami Nikola Varmužová 1. místo 
a Lenka Svitáková 3. místo.

 4. - 5. třída
 dívky
 1. ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod
 2. ZŠ TGM Bojkovice
 3. ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod

 chlapci
 1. ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod
 2. ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod
 3. ZŠ Dolní Němčí
 4. ZŠ TGM Bojkovice

Mgr. Jan Baier
 Není nad to udělat si příjemnou vycházku. A když se 
doplní dopolednem plným sportování, nemůže jít o nic 
jiného, než o zdařilou akci třeťáků.
 Poslední zářijový den se na třeťáky slunce smálo už 
od rána. Autobusem vyrazili do Pitína, aby tam strávili do-
poledne plné zábavných sportovních her. Místní moderní 
sportovní areál Niva byl svědkem velkých bojů mezi obě-
ma třetími třídami. Zápolilo se ve fotbale, vybíjené, štafe-
tách a přehazované, skákalo se také přes švihadlo a vše 
doprovázelo skandované fandění v duchu fair play.
 Během procházky po cyklostezce zpět do školy si 
všichni libovali, jak příjemně strávené to páteční dopoled-
ne bylo.

Sportovní den třeťáků
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Lyžařský kurz čtvrťáků
Mgr. Jan Baier
 Kyčerka je super príma, všude kolem 
krásná zima, stromy v bílém županu, já tu 
asi zůstanu... se po roce opět neslo Velkými 
Karlovicemi během lyžáku čtvrťáků na Ky-
čerce.
 Moderní skiareál v srdci Velkých Karlo-
vic přivítal naši výpravu vytrvalým sněže-
ním, a tak na rozdíl od loňska sníh pokryl 
bílou duchnou nejen sjezdovky, ale i jejich 
malebné okolí. 37 dětí tedy mohlo naplno 
prožít standartní prvostupňový lyžák, který 
není jen o lyžování, ale také o správné par-
tě, dobré zábavě při hrách, o tanečních a 

hudebních večerech, přednáškách, soutě-
žích a třeba karnevalu.
 Slušné ubytování se sociálním zaříze-

ním na pokojích a domácí kuchyně horské-
ho hotelu Kyčerka podtrhla letošní úspěšný 
kurz - po třech dnech i úplní začátečníci,         
a bylo jich téměř tři čtvrtiny, jezdili na vleku, 
žádná nemoc ani zranění, slušné chování      
a vystupování.
 Za zdárný průběh kurzu patří podě-
kování realizačnímu týmu, který se o děti 
staral po celý týden 24 hodin denně. Byli to 
instruktoři Jitka Maštalířová, Monika Mar-
ková, Jan Staník, Zdeněk Ogrodník ml. a Jan 
Baier, vychovatelka Jitka Hanková a lékařka 
Barbora Navrátilová.

Lyžařský výcvik sedmáků
Mgr. Petra Brůzlová
 V týdnu mezi 11. a 16. lednem nového 
kalendářního roku proběhl tradiční lyžařský 
výcvik žáků sedmého ročníku. Zůstáváme 
věrni tradici, a tak plně naložený autobus 
zkušených lyžařů i úplných začátečníků 
vítá opět Sachova studánka v Beskydech. 
Co se letos změnilo, byly výborné lyžařské 
podmínky nabízející každodenní upravený 
svah, občas snášející se sníh, ale i sluníčko 
probleskující zpoza beskydských lesů. A to, 
že se snoubila s počasím i výborná parta 
dětí, dokázala skutečnost, že předposlední 
den nejen že všichni uměli lyžovat, dokáza-
li sjet až z vrcholu kopce, ale při tradičních 
závodech ani jeden ze 42 účastníků nespa-
dl a všichni zářili štěstím a spokojeností.                  
A tak nezbývá než si přát, aby takových 
bezproblémových kurzů bylo víc.

Sport a sportovní soutěže

O nejlepšího šplhounka
Mgr. Jan Baier
 Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně 
„makej“, znělo! Ve zkoušce statiky malé 
tělocvičny si zasoutěžili žáci 3. - 5. roční-
ku ve šplhu. Další ze sportovních soutě-
ží pro děti nižšího stupně se uskutečnila 
v bouřlivé atmosféře malé tělocvičny. 
Každý soutěžící si zašplhal ve dvou ko-
lech. Lepší čas potom rozhodoval o ko-
nečném pořadí. Navíc průměrný čas 
všech šplhounků dané třídy určil vítěze 
v týmové soutěži.
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Lyžařský kurz ALPY 2015

Dominika Dvořáková a Dominika Urbán-
ková, IX. A
 V polovině března jsme se vydali na 
lyžařský zdokonalovací kurz do rakous-
kých Alp. Zastavili jsme se v Salzburgu, 
rodišti slavného hudebního skladatele 
Mozarta. Po prohlídce města a ochutnáv-
ce Mozartových koulí jsme vyjeli vstříc 
velkým zasněženým horám. Ve večerních 

hodinách jsme se ubytovali a těšili se na 
ranní lyžování. Počasí nám vyšlo, čtyři dny 
jsme si užili, ale utekly nějak moc rychle. 
Lyžovali jsme ve dvou rozlehlých středis-
cích Zell am See a Kaprun a vyzkoušeli si 
všechny typy sjezdovek. Všichni jsme si 
skvěle zalyžovali a domů přivezli zážitky 
nejen ze svahů, ale i z rakouských termá-
lů, které jsme navštívili.

Mgr. Vlastimil Ogrodník 
 Kromě tradičních volejbalových ús-
pěchů se chlapci na vyšším stupni dočkali 
i toho fotbalového.
 Po vítězství v okrskovém kole, které 
jsme pořádali v naší sportovní hale, chlap-
ci suverénně zvítězili i v okresním finále 
halové kopané ve St. Městě a postoupili 
do krajského finále v Luhačovicích. Z pěti 
týmů jsme obsadili celkové 4. místo, a to 
i přesto, že jsme odehráli turnaj v dobré 
formě, jen nás trápila koncovka a promě-
ňování vyložených šancí.

Straňanská laťka
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 Naše škola opět po roce zajížděla 
na 18. ročník soutěž ve skoku vysokém, 
na tzv. Straňanskou laťku do Strání.         
V každé kategorii naši školu reprezen-
tovali dva závodníci a nevedli si vůbec 
špatně.   Jednotlivci a výsledky:
Marek Svoboda - 1. místo - 145cm, Jiří 
Prchlík - 6. místo - 135 cm, Dominika 
Dvořáková - 1. místo - 142 cm, Kateřina 
Andrlíková - 3. místo - 135 cm, Zbyněk 
Zábojník - 1. místo - 169 cm, Šimon Ga-
brhel - 4. místo - 163 cm, Lucie Koželuho-
vá - 6. místo - 120 cm, Olga Šimoníková 
- 7. místo - 110 cm.

Úspěch v halové kopané

Výsledky KF: Bojkovice - Zlín 0:1, Luhačo-
vice 0:0, Rožnov p./R. 2:2, Kroměříž 0:3
 Školu v turnajích reprezentovali:          
M. Vaculín, J. Varous, M. Krpálek, J. Kože-
luha, M. Pešek, L. Stružka, R. Buriánek, T. 
Andrlík a T. Vavrečka.

Krajské finále 
ve smíšeném volejbale
Mgr. Vlastimil Ogrodník 
 Po jednoznačném vítězství v okres-
ním kole smíšených družstev postoupilo 
družstvo naší školy do krajského finále.
Bez ztráty kytičky postupně porazilo 
všechny týmy.
 Školu reprezentovali: D. Hrubá, V. Bar-
tošová, K. Páralová, L. Řiháková, J. Prchlík, 
T. Vavrečka, M. Svoboda, M. Vyhnálek.

Halová olympiáda

Mgr. Jan Baier
 Halové atletické snažení vyvrcholilo 
účastí našeho týmu na olympiádě v Uher-
ském Hradišti.
 Celkem 16 žáků 3. a 5. tříd vyrazilo 
na obhajobu loňského bronzu v bojov-
né náladě a s velkým odhodláním. Mezi               
15 školami okresu se neztratili a celko-
vým třetím místem potvrdili svou přísluš-
nost k okresní atletické elitě. Lepší byly 
jen sportovní školy z Uherského Hradiště 
a Uherského Brodu.
Mezi jednotlivci se blýskli svými výkony:
 Erik Bulejko - 1. místo - skok z místa - 
216 cm, Lenka Svitáková - 1. místo - sprint 
na 30 m - 5,00 s, Nikola Varmužová - 2. 
místo - vytrvalost - 50,40 s, Matěj Uchytil 
- 3. místo - hod tenisákem - 32,50 m
 Tým dále doplnili Ondřej Matějík, To-
máš Hamšík, Zuzana Bařáková, Kristýna 
Minaříková, Marek Uchytil, Ondřej Hela, 
Matěj Groschaft, Aleš Hanáček, Ester Ku-
chařová, Valérie Pippalová, Michaela Bel-
ková a Kristýna Urbánková.
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Minifotbal – 3. místo v kraji
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 Po úspěšném finále ve volejbale a po-
stupu na Mistrovství republiky se nám 
dařilo i v minifotbalu.
 Po dobrém výkonu, kdy jsme soupe-
ře válcovali, jsme v okresním finále v Uh. 
Brodě jednoznačně zvítězili a postoupili 
do krajského finále v Kroměříži. Tam, po 
dobrém výkonu, ale proti vyspělejším         
a lepším týmům, jsme obsadili celkové    
3. místo.
 Výsledky: Kroměříž - Bojkovice 3:0, 
Val. Meziříčí - Bojkovice 3:1.  Vítěz okresu 
Zlín se turnaje nezúčastnil.

 Školu reprezentovali: L. Stružka, M. 
Pešek, J. Koželuha, M. Krpálek, J. Varous, 
R. Buriánek, J. Šašinka, T. Andrlík, T. Va-
vrečka

Mgr. Jan Baier
 Když to v naší sportovní hale začne 
pořádně dunět, nemůže se jednat o nic 
jiného než o školní turnaj ve vybíjené.
 Týmová spolupráce, taktika, cit na 
míč, síla, rychlost, obratnost – to je vybí-
jená. Hra, které se na naší škole věnujeme 
od nejnižších ročníků. Má spoustu variací 
a jejím výborným předstupněm může 
být třeba kanonáda, kterou už docela so-
lidně válí třeťáci.

O největší ranaře

 Čtvrťáci a páťáci odehráli své školní 
finále i jako nominační turnaj na okresní 
finále ve vybíjené, které se tradičně koná 
v naší hale.
 Nejlépe se dařilo partě kamarádů ze 
třídy V.B kolem borců Tomáše Hamšíkaa 
Matyáše Lišky a zaslouženě získali titul 
největších ranařů pro tento školní rok.
 Pořadí: 1. V.B, 2. V.A, 3. IV.B, 4. IV.A

Mistrně ČR v plavání

Mimořádný výsledek 
Mgr. Zdeněk Ogrodník st.
 Vítězství družstva žáků v testování 
25 nejlepších volejbalových týmů Čes-
ké republiky v prosinci 2014. Obhájení 
1. místa na dalším testování v květnu 
2015. V soutěži 158 jednotlivců zvítězil 
dvakrát po sobě žák naší školy Jakub 
Varous, člen reprezentace Lvíčat České 
republiky.
 Říká se, že vítězství v každém spor-
tu je tím největším vrcholem, kterého 
může sportovec dosáhnout. Ale také je 
pravda, že na vítězství se časem zapo-
míná a pro život nejsou už tak důležitá. 
Je nepochybné, že přátelství navázaná 
ve školním sportu obvykle přetrváva-
jí po celý život a pravidelný pohyb u 
mnohých jedinců se stává součástí ži-
votního stylu. 
 Proto je naším největším přáním, 
aby všichni rodiče podporovali své děti 
v každé smysluplné volnočasové aktivi-
tě, nejvíce však ke sportu, který kromě 
mnoha pozitivních prožitků a proka-
zatelného vlivu na zdraví vychovává 
k odpovědnosti, pevné vůli, odolnosti               
a zlepšuje morálně-volní vlastnosti, jež 
jsou uplatnitelné v praktickém životě.

Reprezentant ČR
ve volejbale
Mgr. Zdeněk Ogrodník st.
 Ze školní volejbalové líhně se podaři-
lo vychovat volejbalového reprezentan-
ta, kterým je od loňského května Jakub 
Varous, žák IX. A třídy. Doposud absol-
voval více než deset několikadenních 
soustředění v Nymburce, Mikulově, Bran-
dýse nad Labem a Prostějově a svou pílí, 
zaujetím a přístupem patří mezi budoucí 
perspektivní ligové hráče. Přejeme mu 
nejen světlou sportovní budoucnost, ale 
především úspěšné studium na Gymná-
ziu ve Zlíně.     

 Velkého úspěchu dosáhla Štěpánka 
Michalčíková, žačka 6. A, z oddílu Spartak 
Uherský Brod. Na šampionátu ve Zlíně 
získala celkem pět medailí a vybojovala 
titul mistryně republiky. 
 Štěpánka startovala celkem v šesti 
disciplínách a znova potvrdila, že ve své 
kategorii jen těžko hledá konkurenci.  Zla-
tou medaili obdržela za prsařskou stovku 
i dvoustovku, bronzovou za 200 m mo-
týlkem a polohovku na 400 m a bronz za 
polohovací závod na trati 200 m. Pouze na 
400 m volným způsobem skončila na ne-
oblíbeném čtvrtém místě. Mimo zmiňova-

né úspěchy dosahuje Štěpánka výborných 
výsledků také v atletice a volejbalu, za 
což jí náleží náš obdiv a uznání. 
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