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Přijetí nejlepších vycházejících žáků starostou města

Sport a sportovní soutěže 
Naukové soutěže

Akce školy



 Vážení rodiče i přátelé školy, nebo jen 
milí čtenáři.
 Deset měsíců školního roku uteklo 
jako voda a jsou tady prázdniny. Prázd-
niny pro žáky a zasloužená dovolená pro 
všechny zaměstnance školy, tedy učitele, 
kuchařky, uklízečky, pana školníka i hos-
podářku školy. Málokdo ví, že lidé pracují-
cí ve škole si nemohou vybrat dovolenou, 
kdy by sami chtěli, ale jen a pouze v době 
prázdnin. V této době čerpají chybějící síly, 
které budou potřebovat zase v září, až se 
onen školní rychlík rozjede svojí cestou. 
Že jde o cestu pestrou a bohatou na zážit-
ky a akce, které ve škole sami organizuje-
me, nebo se jich účastníme, vás přesvědčí 
další, letos již sedmadvacáté číslo školní 
ročenky, kterou právě držíte v rukou. 
 Školní rok jsme již počtvrté zahájili 
venku před hlavním vchodem do školy. 
Po tónech státní hymny a vztyčení vlajek 
České republiky i EU promluvil k novým 
i současným žákům nejen ředitel školy 
Zdeněk Ogrodník, ale i starosta Bojkovic 
pan Petr Viceník. V jejich projevech za-
zněla slova jako píle, pracovitost, slušné 
chování i radost z nových zážitků a kama-
rádů. Zaznělo i přání štěstí, bez kterého to 
nejde, a přišla řeč i na ono přísloví o tom, 
kterak krávu lépe za rohy než za ocas držet 
a udržet. Že nevíte o čem je řeč? Zeptejte 
se žáků, třeba si to ještě pamatují. Ales-
poň většina by měla, neb prospěla, ať už 
s vyznamenáním nebo bez. Ti nejlepší jak 
v prospěchu a chování, tak v soutěžích na-
ukových i sportovních, převzali 30. června 
čestné uznání z rukou starosty města a ře-
ditele školy na podiu kulturního domu. 
 Vraťme se ale zpět na začátek školního 
roku, kdy žáci usedli do svých lavic a čas 
ve škole začalo odměřovat nekompromis-
ní zvonění. Začali jsme hezky zostra, tak 
jak je na naší škole zvykem. Žádné lelko-

vání, zopakování učiva z minulého roku 
a rovnou nějaký ten úkol. Aby toho nebylo 
málo, na šesťáky jsme si nachystali vstup-
ní certifikované testování SCIO, které nám 
řeklo, kdo jak na tom je v matematice, čes-
kém jazyku i angličtině. Právě té věnuje-
me na naší škole velkou pozornost, žáci se 
s ní poprvé setkají už v první třídě, byť jen 
hravou mluvenou formou. Jejich zájem 
 tento světový jazyk pak podporují nejen 
hezké učebnice a pracovní sešity, ale i me-
toda CLIL, kdy paní učitelky vhodně pro-
cvičují slovíčka v jiných předmětech jako 
je třeba matematika, prvouka či výtvarná 
výchova. 
 Zmiňované testování SCIO potkává na 
podzim i ty nejstarší žáky školy, tedy naše 
deváťáky. U nich sice taky zjišťujeme, co 
jim zůstalo v hlavě, ale ke všemu to mají 
jako přípravu na příjímací zkoušky na 
střední školy. A jak vlastně letos přijímačky 
na SŠ dopadly? Stejně dobře jako v před-
chozích letech. Všichni naši deváťáci toto 
řízení úspěšně absolvovali a byli přijati na 
vybrané střední školy. Více podrobností 
najdete uvnitř časopisu. 
 Po podzimních sportovních soutěžích 
přichází advent a s ním další velká školní 
akce, která vytíží všechny zaměstnance 
školy. Adventní setkání neboli jarmark 
před školou je již zavedená a lidem boj-
kovským hojně navštěvovaná a oblíbená 
akce, vždyť svátečně se naladit a ochutnat 
zabíjačkové speciality chce každý. Jsou 
tady Vánoce, pár dní odpočinku a v led-
nu se opět potkáváme ve škole. Kdo by si 
myslel, že zima je obdobím klidu, ten by 
se hluboce mýlil. Alespoň na naší bojkov-
ské škole tomu tak není. Naopak. Připravit 
a zorganizovat tři lyžařské kurzy není jen 
tak samo sebou. Nejdříve sedmáci odjíž-
dí do Beskyd, kde i přes nepřízeň počasí
a nedostatek sněhu nakonec přituhuje 
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Slovo ředitele školy

a sněžná děla jedou den a noc na plný vý-
kon. Lyžuje se, hurá! Na konci února se vše 
opakuje, jen s tím rozdílem, že do autobu-
su nastupují naši malí čtvrťáci, rodiče jsou 
u autobusu poněkud nervóznější, ale o to 
šťastnější, když všichni i přes slabou zimu 
lyžovali a my je po týdnu přivážíme spoko-
jené domů. Tečkou v letošní lyžařské sezó-
ně jsou Alpy, kterých si užijí lyžaři z osmých 
a devátých tříd. Slovíčko „užijí“ je zde na 
místě, protože Alpy je vítají sluníčkem 
a téměř metrovou sněhovou pokrývkou. 
Za necelých sedm tisíc tak prožívají pod 
dohledem zkušených instruktorů to, co 
většinou ještě nezažili. Všichni učitelé, 
kteří tráví týden na horách s obrovskou 
odpovědností, si zaslouží obdiv a podě-
kování.
 Zima je nevratně za námi, čtvrtletní 
hodnocení prospěchu a chování zvládá-
me s přehledem a už se chystá další velká 
akce. Akademie ke Dni matek nenechává 
chladnou žádnou paní učitelku ani uči-
tele prvního stupně. Zapojují se všichni 
a kromě choreografie a nacvičování jed-
notlivých čísel přichází čas na šití kostýmů 
a vyrábění rekvizit. Vše pak vrcholí na kul-
turním domě, kde nejedno oko maminky 
nezůstalo suché. Podařilo se a tak hurá 
zpátky do lavic, po trošce lenošení zpátky 
do práce, neb konec roku je už na dohled 
a to je čas zabrat a vylepšit, co se ještě dá. 
 Těsně před koncem roku nám při-
praví velké překvapení starší chlapci, kdy 
v atletickém čtyřboji postupují z kraje do 
republikového finále, kde vybojují luxusní 
druhé místo. Hoši děkujem, o bojkovské 
škole se zase bude ve sportovních kruzích 
dlouho mluvit. A když už jsem u toho dě-
kování – děkuji všem, kteří se celý školní 
rok nezastavili, učitelům, správním za-
městnancům, ale i pracovitým a slušným 
žákům a přeju všem pohodové a slunečné 
prázdniny. 
	 Mgr.	Zdeněk	Ogrodník
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Slavnostní zahájení školního roku
 Letošní slavnostní zahájení nového 
školního roku bylo ozvláštněno odhalením 
pamětní desky bývalému učiteli Františku 
Miličkovi za účasti jeho syna a dalších hos-
tů. Deska je umístěna na staré budově ved-
le posezení u pumpy.

Zábavné vyučování

Mgr.	Ivana	Nováková
 V rámci volitelného předmětu 
Počítačové praktikum proběhly tři 
dvouhodinovky s názvem Robotika. 
Žáci si prakticky vyzkoušeli programo-
vání za pomoci šesti stavebnic Lego 
Mindstorms, které jsou osazeny trojicí 
senzorů pro orientaci v prostoru a po-
hybovou jednotkou. 
 Robotika seznamuje se základy 
algoritmizace, tedy rozdělením jed-
noho složitého úkolu na jednoduché 
podúkoly, které pak stroje interpretují.  
Žáci z hodin odcházeli s pocitem, že 
dosáhli naprostého mistrovství v ře-
šení algoritmů spojených s pohybem 
stroje v prostoru.

První školní den

Mgr.	Luďka	Pavlíková
 Asi každý si pamatuje na svůj první den ve škole. I naši prvňáčci si toto slavnostní dopoledne příjemně prožili. V krásně vyzdobených 
třídách je přivítaly třídní učitelky Mgr. Luďka Pavlíková a Mgr. Alena Staníková.
 35 malých nedočkavých žáčků usedlo poprvé do školních lavic, kde je kromě paní učitelek přivítal i pan starosta Mgr. Petr Viceník, pan 
ředitel Mgr. Zdeněk Ogrodník a paní vychovatelky Jitka Hanková a Věra Rapantová.
 Všichni popřáli malým školáčkům hodně úspěchů a jedniček ve škole, do které vykročili správnou nohou. Stejné přání měli také jejich 
rodiče, prarodiče a další přítomní, kteří sledovali toto slavnostní zahájení.

Akce školy
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Používám mozek
Andrea	Tomanová	
a	Magdaléna	Gagová,	VII.	C
 Každý z nás má ve své hlavě jeden             
z nejcennějších orgánů. Ano, je to mozek. 
Bez něho bychom prostě nemohli denně 
fungovat. A právě o tom byla přednáška 
pro děti 1. i 2. stupně.
 Žáky přivítal pan Vladislav Zezula. Po 
celých šedesát minut je seznamoval s lid-
ským mozkem. Nesměly chybět názorné 
ukázky, rady a drobnější soutěže, které byly 
odměněny plackou POUŽÍVÁM MOZEK.
 Začali jsme zrakem. U tohoto smyslu 
byla rekvizita optického klamu. Z malého 
loutkového divadla a čtyř dřevěných pa-
poušků se stal stín strašáka. Ten se občas 
stává noční můrou každého z nás. Po zraku 
následoval sluch. U něho jsme se dozvěděli, 
že není dobré používat sluchátka příliš hla-
sitě, protože by se nám mohl vážně poško-
dit sluch. V této ukázce bylo použito velké 
ucho (zevnitř) s reproduktorem v podobě 
sluchátka. 
 Nesmíme také zapomenout na čich a 
chuť. Během učení je důležité, aby v naší 
blízkosti nebylo jídlo, které máme rádi. Od-

poutává totiž naši pozornost. Ale není to 
jen vábné jídlo.  Patří tam i odpadky a špi-
navé oblečení, které občas hodíme pod po-
stel. Posledním ze všech smyslů byl hmat. 
I pomocí něj se učíme (hlavně nevidomí 
lidé). Asi nejzajímavější rekvizitou byla po-
stel posázená hřebíky. Na ni si lehla jedna 
dobrovolnice a ukázalo se, že to není tak 
bolestivé, jak se zdá. 
 Poslední podkapitolka naší výpravy za-
mířila do mozku. U ní byla použita rekvizita 

Výzva č. 57
Mgr.	Libor	Zemánek
 V pondělí 7. 12. 2015 se uskutečnil 
projekt Výzva č. 57, který byl zaměřen na 
rozvoj technických dovedností žáků II. 
stupně ZŠ i profesních dovedností učite-
lů v této oblasti. Projektu se zúčastnilo 
16 dětí vybraných z 8. a 9. ročníku. Cí-
lem bylo vytvořit pomůcku, která by se 
dala využít při výuce nebo v mimoškolní 

Akce školy

v podobě velkého mozku, na kterém jsme 
se dozvěděli, jak rychle jednotlivé informa-
ce putují tímto orgánem. Taky je důležité, 
abychom se na testy učili alespoň každý 
druhý den, protože si víc učivo zapamatu-
jeme. V závěru celé besedy proběhla sou-
těž mezi dvěma týmy. V ní bylo důležité dát 
jednotlivé věci podle barev do správného 
koše. A to za co nejrychlejší čas.
 Celá přednáška se nám moc líbila               
a doufáme, že v nejbližší době bude další.

aktivitě. Žáci vyrobili domino pro školní 
družinu. Absolvováním tohoto projektu 
získala škola z Evropských fondů dotaci 
na vybavení dílny a odborných učeben. 
Během projektu si žáci vyzkoušeli různé 
manuální úkony (orýsování, řezání, pilo-
vání…), které se jim mohou hodit i v bu-
doucnu. Práce je bavila a projekt byl zdár-
ně dokončen, za což patří všem dík. 

Světluška

Mgr.	Jan	Baier	
 Ne každý má to štěstí pozorovat svými 
smysly krásy okolního světa. Jaké to je nevi-
dět, si mohly na vlastní kůži vyzkoušet děti 
nižšího stupně.
 Prostory Tillichova náměstí ráno v 8 
hodin ožívají. Parta nadšených pracovnic 
Domu dětí a mládeže ve spolupráci se stu-
denty Církevní střední odborné školy si při-
pravily v rámci projektu Nadačního fondu 
Českého rozhlasu Světluška několik stano-
višť, na kterých si děti postupně vyzkoušely 
některé z každodenních činností, ovšem 
tentokrát se šátkem na očích, nebo s brý-
lemi. 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 pri-
ma dopoledne a rodičům našich žáků za 
nemalý finanční příspěvek na dobrou věc.
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Beseda s hasiči
Mgr.	Jolana	Navrátilová
 Profesionální hasiči ze Slavičína se 
v únoru vypravili mezi žáky 2. ročníku pro-
věřit jejich znalosti a rozdat praktické rady. 
Děti se během dvou besed zajímavým způ-
sobem seznámily s následujícími tématy: 

 Kdo to jsou hasiči a jaká je jejich práce.
 Co je to bezplatná telefonní linka 

 tísňového volání.
 V čem je nebezpečné zneužití 

 tísňových telefonních čísel.
 Jak správně nahlásit požár.
 Který oheň je dobrý a který oheň je zlý.
 Co dělat, když na mně hoří oblečení, 

 a jaké jsou základní zásady první po-
 moci při jednoduchých popáleninách.

 Odkud hrozí nebezpečí požáru u nás
  doma.

 Jak se zachovat, když hoří v domě.
 Nejvíce žáky zaujaly praktické ukázky 
hasičské výstroje a možnost si vše vyzkou-
šet. Na vlastní oči děti viděly, že požárník 
v plné výbavě s dýchacím přístrojem může 
připomínat postavu z kosmu a při setkání 
v akci by se takto ustrojeného muže mohly 
i bát.

 Hasičům patří naše poděkování za přiblížení závažné tematiky žákům i za pozvání k 
návštěvě HZS ve Slavičíně. 

Zápis žáků do 1. třídy
Mgr.	Iva	Drgáčová
 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 
2016/2017 se v naší škole uskutečnil ve 
středu 10. února 2016, přišlo celkem 44 
dětí.
 Zápis je velkou událostí v životě kaž-
dého dítěte, a proto i v naší škole pro-
bíhal ve slavnostní atmosféře. Prostředí 
tříd jsme upravili tak, aby se v něm děti 
cítily co nejlépe.
 Na uvítanou budoucí prvňáčci před-
nesli připravenou básničku, nebo zazpí-
vali písničku. Pak pod vedením učitelů 

prováděli řadu činností, při nichž učitelé 
ověřovali školní zralost (vyprávěli po-
hádku, zpívali, kreslili, stříhali, počítali 
zvířátka, přesunovali obrázky do prosto-
ru apod.). Jejich splněním téměř všechny 
děti dokázaly, že jsou šikovné a připrave-
né stát se opravdovými školáky.
 Za svou snahu byli všichni odmě-
něni dárečkem, ze kterého měli velkou 
radost.
Věříme, že se dětem ve škole líbilo, a tě-
šíme se, že je v září přivítáme ve školních 
lavicích.

Výlet do divadla 
pro páté třídy

Kateřina	Gavendová,	V.	A
 Ve středu 24. února 2016 jsme se au-
tobusem vypravili do zlínského divadla na 
pohádku Zahrada od Jiřího Trnky.
 Pohádka byla o třech chlapcích, kteří 
objevili zahradu a pomocí provázku, knof-
líku, klíčku od pokladničky a jiných věcí vy-
tažených z kapes, se snažili otevřít branku.      
V zahradě bydlel zlomyslný kocour, tři slo-
ni a vševědoucí velryba. Moc se nám líbily 
loutky i kulisy. O přestávce jsme si pak moh-
li koupit něco v bufetu nebo prohlížet krás-
né obrazy. V zaplněném sále se pohádka 
všem moc líbila. Moc rádi bychom zase jeli 
na podobnou akci.
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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.
 Letošní Adventní setkání se neslo v po-
dobném duchu jako ty předešlé. Kulturní 
vystoupení žáků nejen naší školy příjemně 
doplňovaly dobře zásobené jarmareční 
stánky plné dobrot a zdařilých dětských vý-
robků. Chladné počasí oteplily hřejivé hlás-
ky malých účinkujících, popř. voňavý punč 
či svařené víno. Vše, s citem jim vlastním, 
propojili moderátoři akce – paní učitelka 
Taťána Kapsová a pan učitel Jan Baier.
 Pod taktovkou režisérky programu, 
paní učitelky Jitky Maštalířové, a za vý-
znamného přispění pana učitele Jiřího Šmí-
da, který měl na starosti veškeré technické 
zabezpečení, byl ke slyšení a vidění nejprve 
žesťový soubor Vratislava Zochra a Komňa-
né s pásmem koled. 
 Po nich žákyně devátého ročníku Bar-
bora Navrátilová se svou kytarou a se sbo-
rem žáků 1. stupně vyjevila svá vánoční 
přání v písničce Petra Bendeho.
 Nejmenší účastníci programu, děti            
z Mateřské školy Štefánikova, vystoupily se 
svými paními učitelkami Věrou Kozáčko-
vou a Hanou Koutnou v pásmu Těšíme se 
na Ježíška.
 Děti ze školky na improvizovaném po-
diu pak vystřídali naši čilí druháčci. V pásmu 
nazvaném Jak se čerti ženili jsme mohli na-
hlédnout, jak to vypadá ve třídě 2. A, když 
se děti změní v čertíky a když se některé 
druhačky - čertice dokonce zamilují. To vše, 
naštěstí, pod kontrolou paní učitelky Jolany 
Navrátilové.
 Dále nás navštívila, pod záštitou míst-
ního DDM, opravdová družina Mikuláše, 
andělů a pekelně naladěných čertů, takže 
slabší povahy se raději vytratily, třeba ke 
stánkům s občerstvením. Mohly ochutnat 
něco ze zabijačkových specialit, které při-
pravily naše paní kuchařky pod vedením 
paní Hany Gabrhelové.
 Nejkrásnější svátky roku se nezadržitel-
ně blíží a k té správné vánoční náladě patří i 
pohádky a pohádkové melodie. K příjemné 
atmosféře tedy přispěli i žáci 6. tříd, kteří si 
pod vedením paní učitelky Veroniky Kalu-
sové připravili pohádkové písničky.
 Folklorní soubor Světlovánek dodnes 
dodržuje vánoční tradice a zvyky a v jeho 
repertoáru je také vánoční koledování.           
S ním se představily nejstarší a nejmladší 
dětská skupina pod vedením členů mládež-
nické skupiny Světlovánku a ve spolupráci 
se ZUŠ Bojkovice, která vychovává mladé 
muzikanty. Vedoucím cimbálové muziky je 

Jaromír Daněk, primášem je Jakub Křižka.
Adventním kalendářem, životem svatých 
a lidovými tradicemi nás poté provedli žáci 
2. stupně v pásmu Procházka adventem. 
Slyšet bylo písně a povídání o tom, jak lidé 
dřív trávili adventní čas. Vystoupení s dětmi 
připravila paní učitelka Jana Ševčíková.
 Posledním kamínkem v pestrobarevné 
mozaice našeho programu bylo vystoupe-
ní žáků pátého ročníku, kteří v závěrečném 
pásmu Bílé Vánoce přednesli mix vánoč-
ních písniček a básniček. To vše pod vede-
ním paní učitelek Marie Polanské a Dany 
Synčákové.
 V úplném závěru příjemného podveče-

ra jsme setřeli rozdíly mezi námi dospělými 
a dětmi. Stejně jako ony totiž už zažíváme 
příjemné chvění těla v očekávání příchodu 
Vánoc. A to naše společné těšení jsme se 
pokusili vyjádřit společným zpěvem dětí a 
nás kantorů. Nechali jsme tak koníka cink-
nout zlatou podkovou, táta připravil džbá-
nek vína, máma mísu cukroví, a že na nás 
letos Martin nepamatoval se sněhem, to 
vůbec nevadí, třeba se ho ještě dočkáme.
 Naším společným zpěvem jsme také 
poděkovali početné bojkovské veřejnosti, 
že přijala naše pozvání a přišla sem k nám, 
aby zde s námi strávila pár příjemných ad-
ventních chvil.
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Akce školy

Zdravý životní styl 
Mgr.	Taťána	Kapsová
 V letošním školním roce proběhl na naší 
škole výukový program Zdravá 5. Jedná se 
o vzdělávací projekt pro mateřské i základ-
ní školy a je zaměřen na zdravý životní styl, 
především v oblasti stravování. 
 Výuku vedla odborně vyškolená lek-
torka Zdravé 5 Ing. Michaela Koníčková. Na 
1. stupni seznámila žáky s pěti základními 
zásadami zdravého stravování – správné 
složení jídelníčku, pravidelná konzumace 
ovoce a zeleniny, pitný režim, zásady hy-
gieny a bezpečnost potravin a příprava 
zdravé svačinky. Na každé téma si lektorka 
připravila soutěžní úkol. Žáci byli rozděleni 
do skupinek a splněním soutěžního úkolu 
sbírali pro svůj tým pětky. Sami si mohli 
vyzkoušet sestavit zdravou svačinku z čer-
stvého ovoce, které jim lektorka přinesla. 
Na závěr žáci dostali vysvědčení a dárečky 
Zdravé 5. 
 Na 2. stupni proběhla výuka ve školní 
kuchyňce. Během dvouhodinové přípravy 
party pohoštění se žáci nejprve dozvěděli 

užitečné informace o kombinaci zdravých 
potravin a chutí a  naučili se jednoduché 
triky ze studené kuchyně i zásady správné-
ho stolování. Sami si připravili občerstvení 

o třech chodech, které nakonec ochutnali.
Žákům se výukový program líbil a věříme, 
že si odnesli zajímavé informace a ovoce       
a zeleninu budou jíst pravidelně.

Den matek
Mgr.	Alena	Staníková
 Každoročně na druhou květnovou ne-
děli připadá oslava Dne matek. Otázku, co 
u příležitosti tohoto svátku udělá mamin-
kám a babičkám největší radost, si klade 
většina dětí i tatínků.
 Hezká květina, sladká delikatesa, dětské 
přání s básničkou ... Způsobů, jak potěšit 
maminky v den jejich svátku, je nepočíta-
ně. Drahé dárky jistě nejsou třeba. Proto se 
učitelé prvního stupně naší školy společně 
se svými žáky rozhodli, že si pro maminky    
a babičky připraví něco příjemného, co po-
těší a zlehka pohladí jejich srdíčko.
 Ve středu 4. května v podvečerních 
hodinách na Kulturním domě v Bojkovi-
cích uspořádali Školní akademii u příle-
žitosti Dne matek. V příjemné atmosféře 
pod vedením svých učitelů vystoupily děti                    
s nacvičeným program plným tance, říka-
del a básní. Celým večerem provázeli divá-
ky usměvaví moderátoři Bětka Slavíčková 
a Bohumil Navrátil. Odměnou dětem za 
předvedený výkon byl potlesk publika.
 Ze spokojených úsměvů dětí i rodičů 
bylo vidět, že se akce vydařila.
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Akce školy

Beseda se spisovatelem
Žáci	VI.	B
 V úterý 31. 5. se žáci 6. ročníku vydali do 
Městské knihovny v Bojkovicích na besedu 
s mladým spisovatelem Janem Opatřilem.
 Tento autor píše jednak pohádky pro 
děti o kapříku Metlíkovi a dále hororové       
a děsuplné povídky plné tajemna.
 Pan Opatřil předstoupil před žáky              
v mnišské kápi se svící v ruce za doprovodu 
strašidelné hudby a přečetl jednu ze svých 
povídek s názvem Kluk, jež měla spojitost s 
druhou světovou válkou. Povídka byla vel-
mi zajímavá a napínavá, konec příběhu byl 
jenom v náznaku, zbytek si musí domyslet 
každý sám. Na závěr mu z pusy tekla krev, 
to byl asi největší zážitek pro všechny. Po-
tom se převlékl do civilu a prozradil všem 
recept na umělou krev, zájemci ji mohli 
také ochutnat.

 V druhé části besedy vyprávěl o svém 
životě a hlavně o tom, jak se dostal k psaní 
knih. Nakonec odpovídal na zvědavé otáz-
ky dětí a  zájemci obdrželi na památku jeho 
autogram s věnováním. Šesťáci odměnili 
spisovatele potleskem.
 Beseda se moc povedla a všichni se těší 
na nějakou další.

Zájezd do 
Slováckého divadla 
Kateřina	Hledíková,	
Adéla	Zábojníková,	IX.	B	
 Když jdete po chodbách naší školy 
a potkáváte deváťáky v oblecích a slav-
nostních šatech, znamená to jen tři věci 
– ukončení roku, fotografování nebo 
zájezd do divadla. V našem případě to 
bylo to poslední – bojkovská škola pro 
žáky uspořádala velkou kulturní akci a 
vyrazila do divadla. 
 Po první vyučovací hodině pro 
nás přijely autobusy a odjeli jsme do 
Uherského Hradiště. Tam nás přivítalo 
Slovácké divadlo. Odložili jsme si kabá-
ty do šatny a usadili jsme se do sálu. Za 
chvíli zazněl gong a začalo představení 
Sám na dva šéfy, podle předlohy slavné 
divadelní hry Sluha dvou pánů C. Gol-
goniho námět zpracoval a převedl do 
současnosti anglický dramatik Richard 
Beam.
 Celý děj se točil kolem ztřeštěného 
sluhy, který náhle zjistil, že slouží dvě-
ma pánům. Často se dostával do svízel-
ných situací, ale vždy se z nich nějakým 
záhadným způsobem dostal. Nakonec 
se zjistilo, že jeho šéfové jsou vlastně 
snoubenci, kteří se dlouho hledali.
 Inscenace byla plná napínavých 
chvil i vtipných momentů, které si 
všichni užili. Jenom ten smích, který se 
často nesl sálem, mluvil za vše.
 Děkujeme naší škole za to, že nám 
umožnila tento zážitek a doufáme, že 
se budeme moci s kulturou potkávat 
čím dál častěji.

Pletení tatarů

Mgr.	Marie	Polanská
 Blížily se Velikonoce a v celém prvním stupni probíhaly přípravy na tyto svátky 
jara. Také v 5. třídách se kluci a holky zapojili. Děvčata malovala vajíčka. A kluci? Ti si 
přece museli, s pomocí pana Kolaříka, uplést tatary. Jestli se jim to podařilo, si ihned 
ověřovali na děvčatech.  

Základní škola přivítala hosty 
Světlovského bálu
Mgr.	Jitka	Maštalířová
 Dvanáctý ročník MFF Světlovský bál 
letos proběhl ve dnech 9. – 12. června a 
v rámci této významné kulturní akce se 
sešlo v Bojkovicích přes 300 účinkujících 
z České republiky i zahraničí.
 Pořádající FS Světlovánek úzce spolu-
pracuje se Základní školou TGM Bojkovice, 
která poskytuje souborům zázemí pro stra-
vování, ubytování a sportoviště pro volno-
časové aktivity. Součástí festivalu je i pro-
hlídka školy a přijetí vedoucích a zástupců 
souborů ředitelem školy.
 Žáci se každoročně těší na výchovné 
koncerty, při kterých mohou nahlédnout 
do kulturních zvyklostí a tradic zemí jed-
notlivých souborů.
 A co se letos líbilo nejvíce?

Určitě to bylo vystoupení exotického sou-
boru z Velikonočního ostrova, při kterém 
tanečníci zaujali nejen svým oblečením.
Všichni také tleskali maďarskému tempe-
ramentu, srbským tanečníkům v krásných 
krojích a hezkým děvčatům ze Slovenska. 
Obecenstvo nejvíce podpořilo své spolužá-
ky a kamarády domácího Světlovánku a na 
závěr si také některé děti zatancovaly.
 Poděkování patří paní kuchařkám za 
trpělivost a výbornou stravu, panu řediteli 
za ochotu a spolupráci, všem tanečníkům          
a tanečnicím zdejší školy za výborné výko-
ny na jevišti a také všem kolegům a kolegy-
ním, kteří při organizaci pomohli nebo svou 
účastí podpořili některý z programů 12. 
ročníku Světlovského bálu, jenž je úspěšně 
za námi.



9

Přijetí nejlepších 
vycházejících žáků 
starostou města
Mgr.	Olga	Rybnikářová
 V závěru školního roku již tradičně 
probíhá slavnostní přijetí nejlepších 
vycházejících žáků naší školy starostou 
města Bojkovice. Letos bylo dne 22. 
června 2016 přijato panem Mgr. Pet-
rem Viceníkem sedm žáků se samými 
jedničkami během celého studia a dva 
nejlepší sportovci školy. Oceněným žá-
kům srdečně gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů v dalším studiu.

Žáci s nejlepším prospěchem:
IX. A  Robert Žak
IX. B  Kateřina Hledíková
  Jan Koudelík
  Lenka Rybnikářová
  Adéla Zábojníková
IX. C Radim Kundrata
  Nikola Svozilová
Nejlepší sportovci školy:
IX. A Denisa Hrubá
  Zbyněk Zábojník

Akce školy / naukové soutěže

Autorské čtení

Základní škola přivítala hosty 
Světlovského bálu

Mgr.	Jana	Ševčíková
 „Milý pane Svěráku!
 Je to až k nevíře, že už 80 let rozdáváte radost kolem sebe. A tak Vám přeju, abyste 
ještě alespoň dalších 80 let rozdával radost a další generace poznaly kouzlo Vašeho umění. 
Děkujeme!“
 Toto i spousty dalších milých přání napsali naši žáci Zdeňku Svěrákovi (*1936) při tra-
dičním setkání nazvaném Autorské čtení. Každoročně se vybraní adepti setkávají, aby pre-
zentovali své literární práce různých témat i žánrů. Zaplněná třída svědčí o tom, že i mezi 
teenagery je spousta vnímavých a citlivých duší. Všem zúčastněným děkujeme.

Michael	Zábojník,	VIII.	C
 Dne 2. 6. 2016 se žáci 8. tříd vydali na 
exkurzi do Slavkova u Brna, dějiště bitvy tří 
císařů v roce 1805. Jelikož se vydařilo poča-
sí, zdlouhavá cesta uběhla rychle.
 Naší první zastávkou byla Mohyla míru, 
kde jsme si užili multimediální expozice bi-
tvy a vystavených předmětů. Poté jsme při-
šli k blízké kapli památníku, která byla z dů-
vodu rekonstrukce uzavřena, a tak jsme si 
vyslechli krátký výklad. Poté jsme nastoupi-
li do autobusu a přejeli do Brna, prohlédli 
si střed města a kapucínskou hrobku, kde 
jsme obdivovali mumie řeholníků.
 Nakonec jsme se zastavili v obchod-
ním domě Vaňkovka. Na tento výlet určitě 
nezapomeneme, každý z nás si z něj něco 
odnesl. Zážitky, vzpomínky, fotky u Mohyly 
míru či selfie.

Dějepisná exkurze 
- Slavkov u Brna

Přijímací řízení na střední školy 
pro školní rok 2016/2017
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 pokus-
ného ověřování organizace přijímací-
ho řízení do oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou s využitím centrálně zadáva-
ných jednotných testů, které se konaly     
v prvním kole přijímacího řízení v termí-
nu 15. 4. 2016 pro žáky 9. ročníku, resp. 
18. 4. 2016 pro žáky 5. ročníku. 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 45 žáků, tj. 70,31% všech deváťáků, 
na obory s výučním listem 19 žáků, tj. 
29,69%.
 Žáci se rozjedou k budoucímu studiu 
do osmnácti různých škol, z toho tři školy 
leží mimo hranice Zlínského kraje. 
 Nejvíce žáků bylo přijato ke studiu 
na SOŠ Luhačovice, celkem 12, dále na 
SPŠOA Uh. Brod, celkem 8 a 7 žáků na SŠ 
COPt Uh. Brod.  

Pravopisu vládnou královny
Mgr.	Olga	Rybnikářová
 Každý rok probíhá na 2. stupni naší ško-
ly soutěž O krále českého pravopisu, v níž 
žáci píší diktáty, doplňují různá pravopisná 
cvičení, hledají chyby v textech a prakticky 
si ověřují své pravopisné znalosti. Setkávají 
se vždy šestkrát za rok a žák s nejmenším 
počtem chyb se stává celkovým vítězem ve 
svém ročníku.
 Letošními vítězkami v jednotlivých roč-
nících jsou žákyně: 
Denisa Šopíková, VI. B, Dominika Kramářo-
vá, VII. B, Jolana Zlámalová, VIII. C, Kateřina 
Hledíková, IX. B
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Naukové soutěže

Chemická olympiáda

Mgr.	Jitka	Malíčková	
 Dne 8. března 2016 se uskutečni-
lo okresní kolo 52. ročníku Chemické 
olympiády kategorie D v nedalekých 
Šumicích.
 Naši školu vzorně reprezentova-
li tři finalisté školního kola z 9. tříd: 
Adéla Zábojníková, Jan Koudelík a 
Radim Kundrata. V okresním kole se 
soutěžilo nejen v teoretických znalos-
tech chemických látek, chemického 
názvosloví, rovnic a výpočtů, ale také 
praktických dovednostech. Soutěžící 
prováděli pokusy v chemické labora-
toři.
 Všichni	tři	se	stali	úspěšnými	řešiteli	
a	získali	výborné	umístění:
3. místo – Radim Kundrata
5. místo – Jan Koudelík
7. místo – Adéla Zábojníková
 Okresního kola se zúčastnilo cel-
kem 26 mladých chemiků z 11 základ-
ních škol a gymnázií.

Mgr.	 Dagmar	 Svobo-
dová	a	Mgr.	Olga	Ryb-
nikářová
 Ve  školním roce 
2015 – 2016 se mno-
ho žáků 1. i 2. stupně
aktivně zúčastnilo 
naukových soutěží. 
Uspěli nejenom ve 
školních kolech, ale        
i v okresních, kraj-
ských a celostátním.
 Největšího úspě-
chu dosáhla letos 
v Olympiádě v českém 
jazyce Kateřina Hledí-
ková z IX. B, která se 
probojovala z 1. místa 
v okresním kole a 4. 
místa v krajském do 
kola celorepublikového. Ve stejné soutěži 
nás dobře reprezentovala i Adéla Zábojní-
ková z IX. B se svým 6. – 9. místem v okrese.
 Natálie Fojtíková ze třídy VI. A získa-
la Certifikát SCIO za nejlepší výsledek ve 
Zlínském kraji v testování matematiky pro 
šesté třídy a primy mezi žáky ZŠ, Kateřina 
Hledíková z IX. B, Nikola Svozilová a Ondřej 
Nebesař z IX. C za nejlepší výsledek v testo-
vání matematiky pro deváté třídy a kvarty 
mezi žáky ZŠ.
 Žáci Radim Kundrata z IX. C a Jan Kou-
delík z IX. B postoupili z 1. a 3. místa v okres-
ním kole Fyzikální olympiády do kola kraj-
ského, v němž Radim Kundrata obsadil 
krásné 3. místo. Ve stejné soutěži se v okre-
se dařilo i žákům VIII. C – Michaela Hradská 

Nejúspěšnější žáci v naukových 
soutěžích v letošním roce

získala 5. místo a Michael Zábojník 9. místo. 
Radim Kundrata byl úspěšný i v Chemické 
olympiádě, v níž získal 3. místo v okrese 
a 10. místo v kraji. V okresním kole zabo-
jovali i Jan Koudelík a Adéla Zábojníková 
obsazením 5. a 7. místa. Dalších výrazných 
úspěchů dosáhli žáci Adéla Zábojníková a 
Radim Kundrata, kteří byli v okresním kole 
Matematické olympiády na 5. a 11. místě, 
Adéla postoupila do krajského kola, jehož 
se pro nemoc nezúčastnila. V soutěži v pro-
gramování skončil Martin Machala z IX. C na 
pěkném 2. místě a v Pythagoriádě František 
Hřib z V. A na 1. – 4. místě, Štěpán Frais ze VI. 
A na 4. – 5. místě a Michaela Hradská z VIII. 
C na místě 7.
 V krajském kole soutěže Sudoku ob-

sadila Natálie Fojtíková ze VI. A 1. místo, 
Michaela Gagová z IX. B 4. místo a Nikola 
Svozilová z IX. C 5. místo. 
 Pochvalu si jistě zaslouží další úspěšní 
žáci v okresních kolech. V soutěži Víc hlav, 
víc rozumu Jan Koudelík z IX. B a Michael 
Zábojník z VIII. C za 3. místo, v Přírodověd-
ném klokanu Kateřina Hledíková z IX. B za 
4. místo, Radim Kundrata z IX. C za 5. – 6. 
místo a Jan Koudelíkz IX. B za místo 8. – 9.  
Matěj Kročil ze VI. A za 7. místo v Olympiádě 
v anglickém jazyce a Matyáš Šimon Liška ze 
VI. B za 9. místo v Zeměpisné olympiádě.
 V Dopravní soutěži obsadil kolektiv 
žáků z IX. C a VIII. C – Radim Kundrata, Ga-
briela Malých, Kateřina Páralová a Michal 
Sechovec – 4. místo v okresním kole. V 6. 
ročníku výtvarné mezinárodní soutěže Kni-
ha je kamarád, v rámci které si mladí čtenáři 
doporučují knihy k přečtení, byl oceněn Lu-
káš Chovanec ze VII. B. V další výtvarné sou-
těži Ex-libris 2016, kterou vyhlašuje knihov-
na   B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti, 
získal 2. místo Ondřej Nebesař z IX. C.
 Žákům děkujeme za úspěšnou repre-
zentaci naší školy a jejich učitelům za od-
borné vedení a přípravu na soutěže.

Žáci 2. stupně se samými jedničkami 
ve školním roce 2015 – 2016
VI. A Lucie Brůzlová
  Natálie Fojtíková
VI. B Tomáš Hamšík
  Denisa Šopíková
VII. A Magdaléna Hřibová
  Michal Králík
VII. B Lukáš Chovanec
  Dominika Kramářová
  Aneta Šléglová
VII. C Jana Marie Chmelinová
  Andrea Tomanová
VIII. A  nikdo
VIII. B Veronika Suchánková
  Kateřina Šopíková
  Vojtěch Viceník

VIII. C Michaela Hradská
  Gabriela Malých
  Kateřina Páralová
  Michal Sechovec
  Lukáš Vrba
IX. A Robert Žak
IX. B Kateřina Hledíková
  Jan Koudelík
  Robin Husták
  Lenka Rybnikářová
  Adéla Zábojníková
IX. C Radim Kundrata
  Žaneta Suchánková
  Nikola Svozilová
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SUDOKU na nižším stupni
Mgr.	Alena	Staníková	
 Stejně jako v předcházejících letech i v letošním školním 
roce proběhlo v uplynulém období školní kolo soutěže SU-
DOKU.
 Překvapením byl velký zájem dětí. Prvního kola se zú-
častnilo 52 žáků. Po třech kolech základní části soutěže se 
31 nejúspěšnějších řešitelů probojovalo do školního finále, 
které proběhlo 6. dubna 2016.
 V průběhu šedesáti minut soutěžící řešili japonské kří-
žovky ve třech rozdílných obtížnostech. Za vyluštění celé 
křížovky měli možnost získat tři, pět nebo sedm bodů. Body 
se sčítaly a při stejném počtu bodů rozhodovaly v umístění 
body pomocné. 
 Nejúspěšnějšími řešiteli letošního školního finále SU-
DOKU jsou: 
1. - 3. třída: 1. Tereza Štencelová, 2. Martin Chmela, 3. Petr Ga-
venda. 4. - 5. třída: 1. Adéla Orlíková, 2. Adéla Brumovská, 3. 
Martin Gago
 První dva z každé kategorie si vybojovali postup do kraj-
ského kola v Uherském Hradišti, odkud si Martin Chmela 
přivezl výborné 3. místo.

Natálie Fojtíková krajskou přebornicí v SUDOKU!
Mgr.	Jitka	Malíčková	
 Dne 11. 5. 2016 se uskutečnilo kraj-
ské kolo soutěže v luštění Sudoku pro 
žáky 2. stupně. Byl to již 7. ročník této ob-
líbené soutěže, kterou tradičně pořádá 
ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti.
 Ovšem již ve čtvrtek 3. března 2016 
byl zahájen letošní ročník školní soutěže 
v luštění Sudoku. Soutěž probíhala ve 
třech barevných kolech – žlutém, zele-
ném a červeném a zúčastnilo se celkem 
30 žáků 2. stupně. V každém kole museli 
soutěžící vyluštit dvě soutěžní sudoku. 
Nejlepších 15 luštitelů se poté utkalo dne 
12. dubna 2016 v tradiční jarní soutěži s 
těmito výsledky:
 1. Nikola Svozilová, IX. C
 2. Michaela Gagová, IX. B
 3. Kateřina Páralová, VIII. C

 Letošního zápolení se potom v kraj-
ském finále zúčastnilo celkem 58 žáků 
vyššího stupně z patnácti škol Zlínského 
kraje, kteří soutěžili ve dvou věkových 
kategoriích. Do toho kola postoupili také 
nejlepší luštitelé z bojkovické školy.
 V kategorii A (žáci 6. a 7. ročníku) nás 
reprezentovali Natálie Fojtíková a Pavel 
Lukáš, v kategorii B (žáci 8. a 9. ročníku) 
hájily naše barvy Nikola Svozilová a Mi-
chaela Gagová.
 Soutěžící i letos podali skvělé výko-
ny. S velkým bodovým náskokem v kate-
gorii A zvítězila a 1. místo získala Natálie 
Fojtíková, Pavel Lukáš se ocitl ve středu 
soutěžního pole na 15. místě. V kategorii 
B obsadila skvělé 4. místo Michaela Ga-
gová a 5. místo Nikola Svozilová.

Mgr.	Jan	Baier	
 Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně „ma-
kej“ znělo. Ve zkoušce statiky malé tělocvič-
ny si zasoutěžili žáci 3. - 5. ročníku ve šplhu.
Další ze sportovních soutěží pro děti nižšího 
stupně se uskutečnila v bouřlivé atmosféře 
malé tělocvičny. Každý soutěžící si zašplhal 
ve dvou kolech. Lepší čas potom rozhodo-
val o konečném pořadí. Navíc průměrný 
čas všech šplhounků dané třídy určil vítěze 
v týmové soutěži.
 Vynaložená dřina v tréninku nebyla 
marná – děti jsou opět silnější a odolnější.

O nejlepšího 
šplhounka
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Sprinterský víceboj
Mgr.	Jan	Baier
 První z letošních atletických mítinků se 
uskutečnil na tartanové dráze ZŠ Pod Vino-
hrady v Uherském Brodě a v akci bylo vidět 
i 23 našich závodníků.
 V šesti kategoriích postupně absolvo-
vali tři sprinterské závody v běhu na 40, 50   
a 60 m. Časy se sčítaly a do soutěže družstev 
se započítaly výsledky tří nejrychlejších.
 Nejúspěšnějšími družstvy byly st. žáky-
ně, které mezi 13 školami okresu obsadily 
skvělé 2. místo a ml. žáci se 3. místem.
Mezi jednotlivci byly ve svých kategoriích 
(vždy cca 50 účastníků) nejúspěšnější Mi-
chaela Belková (10.), Jakub Sommer (15.), 
Kristýna Píšová (12.), Erik Bulejko (8.), Natá-
lie Machalová (7.) a Jakub Podušel (8.).

O pohár starosty města Uherského Hradiště
Mgr.	Vlastimil	Ogrodník
 Po triumfech v předcházejících ročnících atletické soutěže 
se ani letos naši reprezentanti ve výsledkové listině neztratili.
 Jednalo se už o 14. ročník soutěže družstev v atletickém čtyř-
boji, ve kterém startují tři závodníci v jedné kategorii za každou 
školu, přičemž každý z nich absolvuje všechny 4 atletické disciplí-
ny (60 m, skok daleký, hod míčkem/vrh koulí, 600 m/800 m).
 Letos se soutěže zúčastnilo 13 škol z celého okresu a naše 
škola obsadila celkové 2. místo za ZŠ Sportovní UH. Naše umís-
tění:
mladší	chlapci	-	3.	místo
E. Bulejko (4.), J. Klimeš (5.), M. Králík (20.)
mladší	dívky	-	7.	místo
Š. Michalčíková (24.), V. Zbořilová (10.), L. Kadlecová (27.)
starší	chlapci	-	1.	místo
Š. Gabrhel (1.), J. Podušel (2.), Z. Zábojník (6.)
starší	dívky	-	6.	místo
L. Koželuhová (5), D. Hrubá (17.), M. Ševčíková (29.)

Znovuudělení titulu Partnerská škola ČVS
   Ve středu 11. 11. 2015 proběh-
lo slavnostní přijetí trenérů a žáků 
ZŠ T. G. Masaryka starostou města 
Mgr. Petrem Viceníkem při příleži-
tosti znovuudělení titulu Partner-
ská škola Českého volejbalového 
svazu. Za ČVS certifikát osobně 
předal svazový šéftrenér mládeže 
Mgr. Jiří Zach.
   Naše škola patří mezi 20 škol 
v České republice, která tento sta-
tut získala. Žáci hrají svá mistrovská 
utkání pod hlavičkou TJ Bojkovice 
a zejména starší žáci vzorně repre-
zentují Bojkovice v různých krajích 
naší republiky, zejména v Českém 
poháru.
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Lyžařské výcvikové kurzy
Mgr.	Petra	Brůzlová
 Ke každoročním nadstandardním ak-
tivitám patří tři lyžařské kurzy, na nichž se 
naši žáci nejen seznámí s tímto krásným 
sportem, ale během týdenních pobytů se 
navíc stmelí kolektiv a utuží kamarádství, 
naučí se lyžovat a překonávat překážky 
v podobě ne vždy příznivých přírodních 
podmínek. V letošním školním roce jsme 
začali v lednu na Sachově studánce se sed-
mým ročníkem, kdy se kurzu zúčastnilo 31 
žáků a na jeho konci se všichni s nadšením 
a vervou zúčastnili závodů. Deset z nich, 
kteří nazuli lyže poprvé, tak mohli odjíždět 
s pocitem, že bez problémů zvládnou po-
kořit klasickou půlkilometrovou sjezdovku. 
O měsíc později sjezdovky na Kyčerce při-
vítaly 36 benjamínků ze čtvrtého ročníku,                      
a i když instruktoři měli plné ruce práce 
s polovinou malých nelyžařů, tak stejně 
jako jejich starší spolužáci i oni dokázali, 
že s lyžemi se může skamarádit každý. Vy-
vrcholením zimní sezony byl tradiční zdo-
konalovací kurz v Rakousku, dvacet zkuše-
ných lyžařů 8. a 9. ročníku se během sedmi 
březnových dnů prohánělo na upravených 
kilometrových sjezdovkách, nastavovali 
své tváře silnému horskému sluníčku a zdo-
konalovali své lyžařské carvingové umění.

Bojkovský 
Atletický Víceboj

Mgr.	Jan	Baier	
 Sklonek školního roku je tady            
a s ním i tradiční sportování páťáků 
naší školy a škol spádových. Letos si      
v něm změřilo síly na 60 dětí.
 BAV je každoročně vhodnou for-
mou porovnání sportovní výkonnosti 
žáků pátých tříd. Nejedná se vlastně      
o nic jiného, než o atletický pětiboj, 
kdy celkové pořadí udává součet 
umístění v jednotlivých disciplínách.
 Nejlepší si ze stupňů vítězů odnes-
li diplom a sladkou odměnu, všichni 
účastnický lístek a prima zážitek ze 
sportovního dopoledne.
 Nejúspěšnějšími byli vyhlášeni 
Zuzana Kovářová ze ZŠ Pitín a Marek 
Žak ze ZŠ Záhorovice. Gratulujeme!
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Mgr.	Jan	Baier
 Po školním finále O největší ranaře jsme tentokrát na našich sportovištích uspořá-
dali okresní finále ve vybíjené. V něm si v 17 týmech okresu zahrálo na dvě stě dětí.
 Spanilou jízdu našich chlapců v kat. A nepřerušil žádný ze soupeřů a po pěti ví-
tězných utkáních zaslouženě zvedli nad hlavu pohár pro vítěze. Zahrají si tak krajské 
finále, které se uskuteční 11. května  ve Valašském Meziříčí.
 Děvčatům se v kategorii B tolik nedařilo a v okresním finále obsadila 5. místo.

Jsme okresní přeborníci ve vybíjené!

Předvánoční sportovní všehochuť 
Mgr.	Petra	Brůzlová
 Vůle vyhrát, touha uspět, nutkání na-
plnit svůj potenciál – to jsou zdroje, které 
otevřou dveře každému úspěchu. A dle 
výsledků všech předvánočních závodů, ať 
už to byly tzv. výškařské laťky, turnaje ve 
fotbale či florbale, to vypadá, že svěřenci 
základní školy T. G. Masaryka měli všech-
ny zmiňované předpoklady ve svém nitru. 
V předvánočním čase se bojkovští sportovci 
zúčastnili několika sportovních klání a v ne-
malé míře uspěli s výbornými výsledky.
 Slavičínská sportovní hala hostila naše 
výškaře při tradiční Mikulášské laťce. Po ně-
kolika hodinách strávených pilným trénin-
kem, provázeným často bolavými zády od 
nevyzpytatelné tyče, se mladší i starší žáky-
ně a žáci přijeli popasovat s ostatními vrs-
tevníky ve skoku vysokém. Říká se, že kdo 
vysoko míří, z větší výšky padá, ale v našem 
případě se padalo do měkkého a k velké 
spokojenosti nejen učitelů – tělocvikářů. Ve 
všech zmiňovaných kategoriích jsme byli 
na bedně, a to dokonce s velkou převahou 
nad ostatními školami. Těsně za branami 
vítězství skončila Lucie Kadlecová bojující 
za mladší žákyně s úctyhodným výkonem 
130 cm. O 12 cm více skočil a 1. místo si 
v mladších žácích vybojoval Ricardo Stojka 
a ve stejné kategorii se umístil hned za ním 
opět náš svěřenec Michal Machala s výko-
nem 136 cm. Starší žákyně se nenechaly 
zahanbit a na stupních vítězů zaujaly na 
konci výškařského klání dvě místa. To třetí 
vybojovala Michaela Ševčíková s výkonem 
133 cm a přes vítěznou laťku 139 cm se pře-
nesla Linda Prachařová. Fantastické skóre 
završili starší hoši. 176 cm stačilo Zbyňku 
Zábojníkovi na stříbro a suverénním výko-
nem 183 cm si vyskákal jasné vítězství Ši-
mon Gabrhel.
 Do města, kde se nám tak dařilo, jsme 
zavítali o týden později na Laťku vánoč-
ní. Tentokrát bojkovští skokani ostatním 
školám nedali šanci a medaile za nejlepší 
výkony si rozebrali mezi sebou. Nejvýše a 
pro zlaté medaile se vznesli Lucie Kadle-
cová, Adam Kundrata, Linda Prachařová 
a Šimon Gabrhel a pro získání stříbrného 
místa se tou správnou mírou odrazili Pavla 
Tvarůžková, Michal Machala, Denisa Hrubá 
a Zbyněk Zábojník. Inu, úspěšný to byl ten 
předvánoční skokanský čas. 
 V kolektivních sportech jsme taktéž ne-
zaostali a opět si vybojovali nejvyšší umís-
tění. Ve fotbalovém turnaji Coca-Cola cup 
jsme skončili hned za branami nejvyššími, 
tedy na 2. místě, a v kopané sálové jsme 
si sportovní chuť ještě vylepšili a turnaji 
vévodili. Třetí místo ve florbale už bylo jen 
sladkou tečkou za předvánočním časem, 
kdy si jistě všichni sportovci přáli, aby blížící 
se Vánoce byly tak pohádkové jako jejich 
sportovní výsledky. 

O pohár starosty Uherského Brodu
Mgr.	Jan	Baier	
 Mezi 19 družstvy se naši reprezentanti 
v atletické soutěži nižšího stupně neztratili, 
navázali na minulé úspěchy a přivezli bron-
zové medaile za celkové třetí místo.
 Osmičlenný tým opravdu zabojoval. 
Po první disciplíně (sprint na 60 m) měl 
na kontě 3 zlaté medaile ze čtyř možných. 
Další přibyla po hodu míčkem a po sečtení 

umístění všech členů týmu ve všech disci-
plínách byla radost z bronzu v soutěži týmů 
na místě.
Medailová	umístění:
sprint	na	60	m
1. Valentýna Trnková, 1. Iveta Radová
1. Michaela Belková
hod	míčkem
1. Marek Uchytil 
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Jsme okresní přeborníci ve vybíjené!

Jsme krajští přeborníci v Atletickém čtyřboji!
Mgr.	Vlastimil	Ogrodník	
 V krajském kole Atletického 
čtyřboje ve Zlíně se naší škole da-
řilo ve všech kategoriích:
 Starší	chlapci: 
1. místo – J. Podušel,Š. Gabrhel,       
Z. Zábojník, J. Prchlík, T. Vavrečka
 Mladší	chlapci: 
1. místo – J. Klimeš, O. Formánek,   
A. Kundrata, M. Vyhnálek, E. Bulejko
 Starší	dívky: 
7. místo – D. Hrubá, L. Prachařo-
vá, V. Bartošová, L. Koželuhová,      
M. Ševčíková
 Mladší	dívky: 
8. místo–Š. Mi-chalčíková, L. Kadle-
cová, O. Šimoníková, K. Píšová
 Tým starších žáků postoupil na 
Mistrovství republiky v Břeclavi.

Odhodlání a vůle vynesla naše atlety ke 2. místu v republice
Mgr.	Zdeněk	Ogrodník	st.
 I letos se na červeném tartanu naší 
školy urodil tým spolehlivých atletů. Po 
celé jaro proháněli svými výkony nejen 
atletické školy, ale i renomované atletic-
ké sportovní kluby. Naposledy na Mis-
trovství republiky v Atletickém čtyřboji.
 V rázovitém Podluží v městě Břecla-
vi nám otevřel náruč krásný sportovní 
atletický areál, příjemní pořadatelé a 13 
soupeřů odhodlaných se sportovně bít 
v nejprestižnější atletické disciplíně. Slav-
nostní nástup, fanfáry, projevy a hned 
start na 60 metrů. V devíti rozbězích na-
stoupilo 65 odhodlaných závodníků. Za-
čali jsme bojovně, a i když tři naši borci 
pokořili osmisekundovou hranici, celko-
vý výsledek nám stačil na 6. místo. „Kdyby	
to	 tak	 zůstalo,	 byl	 bych	 šťastný,“	prohodil 
jeden z našich trenérů.
 Ve vrhu koulí nahážeme standard      
a stejné je to i v hodu míčkem, kde silný 
protivítr znemožňuje zopakovat výkony 
z krajského kola. Přesto se posuneme na 
pátou příčku. Je to povzbuzení pro celý 
tým, který se již přesunul k výškařskému 
a dálkařskému sektoru a čím dál vehe-
mentněji se začíná zdravě povzbuzovat: 
pojď, pojď, to dáš, bacha na odraz, pro-
hni se, nohy, nohy, paráda, výborně.
 V zápisu nám rozhodčí zapsali ve výš-
ce 174, 172 a 162 cm, v dálce 577 cm a už 
jsme třetí. Kdo by tomu věřil! Kluci nevě-
řícně kroutí hlavou a trenéři do deníčku 
sestavují taktiku na poslední disciplínu.
 „Před	námi	je	Kolín,	za	námi	se	na	nás	
tlačí	Hlučín.	Ten	nesmíme	před	sebe	pustit.	

Za	 žádnou	 cenu.	 Je	 vám	 to	 jasné?“ hučí do 
svých svěřenců trenér. „Jasné,	 nebojte	 se,“	
kdosi rázně odpoví. Eufórie zachvátí celý 
mančaft.
 Je odstartován poslední rozběh posled-
ní disciplíny  –  běh na 1000 metrů. Životní, 
nejdůležitější a nejdramatičtější závod pro 
všechny. Našimi soupeři jsou kluci z Kolína 
a jasní favorité Týniště nad Orlicí. Kolíňáci 
to napálili, ale své síly přecenili. Kuba Po-
dušel zařadil nejvyšší stupeň a do cíle vlítl 
jako první a záhy za ním celá naše ekipa. 
Všichni závodníci za cílovou čarou padají 
na tartanovou dráhu jak hrušky. Vydali se 
do krajnosti jako profesionálové. Obdivu-
hodné. Když jsme jim pomáhali zvednout 
se z tartanu, ozvalo se za našimi zády: „Měli	
by	je	vidět	rodiče	a	také	někteří	jejich	učitelé,	
co	tato	děcka	dokázala.	Smekám	před	nimi.“	
 Když slunce pomalu zapadalo za obzor, 
znovu se ozval rozhlas:

„Na	 pátém	 místě	 se	 umístila	 ZŠ	 Hlučín,	
na	 čtvrtém	 Olomouc.“ „Tak	 jsme	 třetí,	
paráda,“ jásá jeden z učitelů. „Na	třetím	
místě	 Kolín,	 (COŽE?)	 a	 na	 druhém	 místě	
ZŠ	TGM	BOJKOVICE,“	ale to už naši kluci 
letí z tribuny jako šipky a nic je najednou 
nebolí. Jsou přece druzí v České repub-
lice, tak jakápak únava a bolest. Medaile 
nám sluší a velký pohár bude ve spor-
tovní hale hodně dlouho připomínat 
náš úspěch, jemuž dal ještě zlatou ko-
runku Kuba Podušel, kterému pořadate-
lé pověsili na krk bronzovou medaili za 
celkové umístění. Na fotbale by křičeli 
– kluci děkujem. Tak se přidáváme.
 Reprezentovali: Jakub Podušel, Zby-
něk Zábojník, Šimon Gabrhel, Jiří Prchlík 
a Tomáš Vavrečka
 Hlavní trenér Mgr. Vlastimil Ogrod-
ník, asistent trenéra Mgr. Jan Staník   



Kancelář	vedoucí	školní	jídelny.			 	 	 																					Nové	3.	oddělení	školní	družiny.

Nákup	800	knih	pro	podporu	čtenářství.	 	 	 																					Modernizace	cvičné	kuchyně	pro	žáky.

Letošní vycházející žáci devátého ročníku se svými učiteli

Modernizace školy


