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Přijetí nejlepších vycházejících žáků starostou města

Akce školy 
Naukové soutěže 

Sport a sportovní soutěže



 dostává se ti
do rukou další čís-
lo školní ročenky 
bojkovské základ-
ní školy, která by-
la před více než 
čtvrt stoletím poj-
menována příznač-
ně Školák. 
 Za necelých 
30 let z něj vyrostl, myslíme, zralý časopis 
s pevnými rubrikami, spoustou fotografií 
a hlavně celkovým přehledem školního 
roku. Dozvíš se, či si jen připomeneš, čím 
vším škola v průběhu roku prošla, kolik 
akcí a soutěží pro své žáky připravila a jak 
se více čí méně zase o něco změnila. 
 Pro začátek několik obvyklých čí-
sel. Ve školním roce 2016/17 jsme měli 
442 žáků, což je méně než v roce před-
chozím. Tento klesající trend pokračuje 
již několik let a má samozřejmě vliv na 
počet tříd, ale i zaměstnanců. Na prvním 
stupni máme 10 tříd, vždy A a B, na stupni 
druhém pak A, B, C vyjma jednoho roční-
ku, kde jsou třídy dvě. Dohromady tedy 
21 tříd. Všichni žáci, tedy až na jednoho, le-
tos prospěli. Žáci, kteří úspěšně reprezen-
tovali školu v různých soutěžích, převzali 
čestná uznání na pódiu kulturního domu 
z rukou starosty města Petra Viceníka 

a ředitele školy Zdeňka Ogrodníka. Tuto 
hezkou tradici nám kdejaká škola závidí. 
Paní učitelky Študentová a Polanská ode-
šly na zasloužený odpočinek a naše řady 
rozšířili zkušený učitel Radim Koudela ze 
Záhorovic a paní učitelka Leona Turčinko-
vá z Bojkovic. 
 V oblasti přijímání deváťáků na 
střední školy se každý rok mění pravidla. 
Jednou jsou to dvě možné přihlášky, jin-
dy tři, letos to pro změnu byla dvě kola 
přijímacích testů, ze kterých se vybíraly 
ty lepší výsledky. Skutečnou podstatu 
však nikdo neřeší. Nadbytek volných míst 
na středních školách znamená, že při-
jati jsou všichni nehledě na znalosti, že 
z existenčních důvodů jsou na osmiletá 
gymnázia přijímáni žáci, kteří tam lidově 
řečeno nemají co dělat. O reálné výsledky 
se rodič mnohdy nezajímá – vždyť jeho 
dítě bylo přijato na gymnázium. Že po 
osmi letech to může skončit ztroskotá-
ním – neúspěchem u státní maturity, mu 
už nikdo neřekne. Zrovna tak dubnový 
termín přijímacích zkoušek, jenž je dlou-
hodobě kritizován odbornou veřejností, 
„nahoře“ nikoho nezajímá. Proč tedy cho-
dí deváťák po přijetí na střední školu ještě 
do školy, neví dnes vlastně nikdo – rodič, 
učitel ani on sám. Korunu tomu všemu 
nasazuje inspekce, která tyto přijaté de-
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Slovo ředitele školy

váťáky testuje ze znalostí matematiky, 
češtiny a podobně. O to víc mě těší, že 
v komerčním i státním srovnání znalostí 
si dlouhodobě stojíme nad průměrem. 
Dokazují to ostatně i úspěchy našich žáků 
v naukových soutěžích a olympiádách, 
kdy nejednou porážejí vrstevníky z již 
zmiňovaných osmiletých gymnázií. 
 O tom, že nemalý školní areál potřebu-
je neustálou údržbu a postupnou moder-
nizaci, není pochyb. A tak jsme v letošním 
roce museli řešit izolaci základů v nejnověj-
ším stravovacím pavilonu za více jak 150 
tisíc korun, ve výběrovém řízení se pořídil 
do školní kuchyně nový konvektomat a 
na konci roku jsme z uspořených financí 
opravili dva kabinety. Díky zřizovateli Městu 
Bojkovice, kterému patří velký dík, nás čeká 
generální rekonstrukce kotelny a výhledově 
snad i oprava střechy na staré budově. Vše 
má ale svůj čas a nejde všechno naráz. 
 Školní rok 2016/ 17 byl pestrý a roz-
manitý, prosycen nejen povinnostmi, ale 
i různorodými aktivitami, exkurzemi, ly-
žařskými kurzy v Beskydech a Rakousku, 
kurzy plavání, ale i školními výlety. Dobré 
výsledky se rodí v dobrých kolektivech, 
a tak všichni, kteří se na nich podílejí – uči-
telé, správní zaměstnanci i pracovití žáci, 
si zaslouží velký dík a pěkné prázdniny.  
	 Mgr.	Zdeněk	Ogrodník

Vážený čtenáři,
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První den ve škole
Mgr.	Taťána	Kapsová
 1. září usedlo poprvé do školních la-
vic 35 malých nedočkavých žáčků, kde je 
kromě paní učitelek Mgr. Taťány Kapsové
 a Mgr. Jitky Josefíkové přivítal i pan starosta 
Mgr. Petr Viceník, pan ředitel Mgr. Zdeněk 
Ogrodník a paní vychovatelky Jitka Hanko-
vá a Věra Rapantová. 

Beseda s atletickou 
reprezentantkou

Mgr.	Jan	Baier	
 Na besedu za dětmi nižšího stup-
ně zavítala vzácná návštěva – repre-
zentantka ČR v lehké atletice a naše 
bývalá žačka Lucie Koudelová.
 Tato úspěšná překážkářka vyprá-
věla dětem o svém pestrém sportov-
ním životě a odpovídala na jejich zají-
mavé dotazy. 
 V odpoledních hodinách se poté 
aktivně zúčastnila Sprinterského více-
boje žáků 4. a 5. tříd, v němž s nejlepší-
mi sportovci běžela ve finále. Připravi-
la tak dětem netradiční zážitek.

Po stopách minerálních pramenů
Mgr.	Jolana	Navrátilová	
 Poslední pěkné zářijové ráno se vydali 
žáci pátých tříd společně se svými třídními 
učiteli vlakem směr Nezdenice na tradiční 
přírodovědnou exkurzi.
 Svižným krokem, který nás po ránu 
zahřál, jsme se vydali z vlakové zastávky         
do opuštěného lomu nad nezdenickým 
koupalištěm. Zde se žáci dozvěděli o slože-
ní hornin,  způsobech a historii těžby.
 Poté jsme se přemístili k nezdenické 
kyselce a vyslechli si příspěvek o vzniku 
a účincích minerálních pramenů v regionu.
Pak následovala procházka polní cestou 
směrem na Záhorovice, při které nás oku-
kovalo stádo srnek. 
 Záhorovické hřiště jsme využili ke spor-
tovnímu klání mezi třídami. Děvčata se 
utkala ve vybíjené a chlapci ve fotbalu. Vol-

Akce školy

né chvíle jsme si zpestřili doplněním kvízo-
vých otázek na krátké vlastivědné stezce 
o Velkomoravské říši. Většina dvojic žáků 
byla v luštění kvízu velmi úspěšná. 
 Na závěr jsme ještě ochutnali záhoro-
vický minerální pramen. Prohlídku areálu 
kyselky nám zpestřil pan Zetka, který při-

nesl žákům ukázat mladého ježka. 
 Čekal nás poslední, a to nejkrásnější 
úsek naší výpravy po cyklostezce do Boj-
kovic. Procházka prospěla všem, kromě no-
vých přírodovědných  poznatků žáci utu-
žili svá kamarádství, zasoutěžili si a udělali 
něco pro své zdraví.



ke knihám dnes a zdali 
si při svém pracovním 
vytížení ještě vůbec 
najdou chvilku na čte-
ní. Každý ze vzácných 
hostů nám také před-
stavil svoji oblíbenou 
knihu a přečetl z ní vý-
stižný úryvek.
 Příjemné posezení 
bylo završeno dotazy 
žáků, které se týkaly nejen četby, ale i profesního života pozvaných.
 Velmi děkujeme panu starostovi, paní doktorce i panu faráři za to, že nám dovolili na-
hlédnout do své čtenářské duše, a již nyní se těšíme na další ročník této besedy, kdy z pes-
trého seznamu jmen vybereme a oslovíme další osobnosti. A že jich máme v Bojkovicích 
nespočet!
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Jarní vycházka prvňáčků
Mgr.	Taťána	Kapsová
 Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy, 
ale taky třeba sněženky, bledule, fialky a 
sedmikrásky.
 Tyto jarní krásky mohli vidět prvňá-
ci na své vycházce na první jarní den. 

Akce školy

Všechny zahrádky, které se pyšnily touto 
jarní krásou, žáci i paní učitelky obdivo-
vali a ve škole si namalovali obrázky, kte-
ré teď zdobí jejich třídy.
 No a písnička Jaro dělá pokusy? Tu si 
žáci s úsměvem rádi zanotují.

Keramická 
dílna na DDM

Mgr.	Jan	Baier	
 Paní Šárka Kramářová, zaměstnanky-
ně DDM, si pro děti připravila keramickou 
dílnu, ve které si žáci 1. stupně vyzkoušeli 
práci s hlínou.
 Pracuje se na dvě etapy. V té první se 
tvarují z hlíny předměty zdobené různými 
vánočními motivy. V té druhé pak dětské 
ruce zkrášlují vypálenou keramiku glazová-
ním. Nakonec bude mít každý z žáků připra-
ven úhledný dárkový balíček, kterým udělá 
radost někomu ze svých blízkých.
 Děkujeme partě bojkovského DDM 
a těšíme se na další spolupráci.

Osobnosti Bojkovic čtou dětem
Mgr.	Leona	Turčinková
 Čtenářem se člověk nerodí, čtenářem 
se stává postupně v průběhu života. Avšak 
v dnešní přetechnizované době, kdy větši-
na dětí pospíchá ze školy rovnou k počítači, 
je cesta ke čtenářství čím dál těžší a trnitější.
 A právě pro podporu čtenářství a čte-
nářské gramotnosti vůbec jsme v březnu 
– měsíci knihy – připravili pro žáky 7. roč-
níku novou akci s názvem Osobnosti Boj-
kovic čtou dětem. Naše pozvání ochotně 
přijali pan starosta Petr Viceník, paní dok-
torka Barbora Navrátilová a pan farář Jiří 
Změlík, kteří nám poutavě vyprávěli o tom, 
jakou roli sehrála kniha v jejich dětství, jak 
utvářela jejich osobnost, jaký je jejich vztah 

Zápis do školy
Mgr.	Iva	Drgáčová
 Letos poprvé se zápisy do 1. tříd konaly až v dubnu. Ministerstvo školství 
si od posunutí zápisů na jaro slibuje, že ubude počet žádostí o odklad povin-
né školní docházky.
 Na naší škole proběhl zápis do 1. tříd dne 5. dubna 2017. Každý rok se 
snažíme vzbudit u dětí zájem o školu, seznámit je s krásným prostředím 
školy i s učiteli. Budoucí prvňáčci během zápisu zvládli základní představe-
ní, poznávali barvy, tvary, číslice, kreslili obrázek, stříhali a také se pokoušeli 
o opis. Vše probíhalo v příjemné atmosféře. Za svou snahu byly všechny děti 
odměněny malým dárečkem, ze kterého měly velkou radost.
 Čas plyne velmi rychle. A tak nebude dlouho trvat a znovu se spolu shle-
dáme. Tentokrát se budeme vídat denně. Už dnes se  všichni těšíme.
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Besedy s policistkou
Mgr.	Luďka	Pavlíková	
 Bezpečnost v silničním provozu a při 
cestě do školy jsou témata, kterými se za-
bývala s dětmi paní por. Milena Šabatová 
- tisková mluvčí - preventistka policie ČR.
 Zopakovala si s námi, jak správně přejít 
komunikaci, jak bezpečně můžeme jezdit 
na kole. Většina dětí předvedla výborné 
znalosti o vybavenosti kola a použití cyk-
listické přilby. Paní policistka zdůraznila 
rizikové situace, se kterými se můžeme 
setkat. Popsala nám svou uniformu a dově-
děli jsme se, jaký je rozdíl mezi pořádkovou, 
dopravní a kriminální policií. Důležitost re-
flexních prvků jsme si ukázali i na školních 
aktovkách. Nejtěžším úkolem pro děti bylo 
uhodnout název tzv. směrovky. Na závěr 
jsme položili paní Šabatové několik otázek 
a mohli si vyzkoušet některé části policejní-
ho oblečení.
 Další vyučovací hodinu si paní policistka 
povyprávěla s páťáky na téma Nebezpečný 
internet. Beseda nám měla dát odpověď na 

otázku, jaký internet je. Zjistili jsme, že je dobrý sluha, ale špatný pán. Žáci se dověděli, 
v čem může být nebezpečný. Beseda se povedla, bylo to poučné a moc se to všem  líbilo.

Mgr.	Taťána	Kapsová	
 Ťuky, ťuky, ťuk, už jsou tady, ani muk! 
Zvonek zvoní, metla sviští, žáci v naší 
škole piští.
 A tak tomu bylo i v den, kdy má 
svátek Mikuláš. Družina čertů, Mikuláše 
a anděla přišla mezi děti, aby  ty hodné 
pochválila a ty zlobivé trochu postraši-
la pomocí řinčení řetězů a čertovským 

hudrováním. Malým prvňáčkům Mikuláš 
dokonce nadělil Slabikáře, ze kterých 
měli obrovskou radost, a těm ostatním 
dětem rozdal sladkosti. Žáci za odměnu 
celé družině zazpívali písničky u vánoč-
ního stromečku. I když byly vidět i slzičky, 
strach a obavy, většina dětí si odnesla
 z tohoto dne krásný zážitek.

Osmáci v divadle

Mgr.	Olga	Rybnikářová
 Na 27. březen 2017 budou žáci 8. roční-
ku dlouho vzpomínat. Čekalo je netradiční 
divadelní dopoledne.
 Hned po první vyučovací hodině se       
se svými třídními učitelkami vydali do Zlína 
na divadelní představení Charleyova teta 
od Brandona Thomase. Přenesli se do vik-
toriánské Anglie a zažili spoustu legrace se 
zamilovanými oxfordskými studenty, kteří 
chtějí získat své milé. Z Brazílie má zrovna 
přijet milionářská teta, jejíž přítomnost je 
nezbytná, aby mohli studenti své dívky po-
žádat o ruku. V časové nouzi se za tetičku 
převlékne spolužák, a tak není o humorné 
situace nouze.
 Komedie měla velký úspěch a naši os-
máci prožili malou společenskou událost. 
A všem to moc slušelo.

Mikuláš na nižším stupni
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Adventní setkání 
a Vánoční akademie

Výprava za historií
Mgr.	Petra	Brůzlová
 V letošním školním roce jsme výpravy za historií rozšířili 
a pokusili se zrealizovat dlouho diskutovaný projekt s názvem 
Habsburská Vídeň. Díky méně početnému ročníku osmáků se 
nakonec dostane na každého a všichni, kteří se chtějí projít Víd-
ní a navštívit místa rakouského rodu, který nám vládl po čtyři 
století, mohou 18. května nastoupit v šest hodin ráno do auto-
busu a vydat se směr Rakousko. PhDr. Kočí cestu provází slovem           
a po čtyřech hodinách jsme na místě. Hřející paprsky nás nejdří-
ve přivítají v letním sídle Habsburků Schönbrunnu, o kousek dál 
se monumentálně tyčí Neptunova fontána, která se stává svěd-
kem nejen zajímavého vyprávění pana průvodce, ale také nad-
šeného hromadného pořizování fotografií u samotného vládce 
moře boha Neptuna. Ještě vystoupat strmý kopec, který byl čás-
tečně budován několik let uměle na příkaz Marie Terezie, a už za 
dunění větru můžeme vydechnout a zaposlouchat se do mýtů 
a pověstí, které život rakouského rodu nezbytně provází. Důle-
žitý rozchod, nákup památečných věcí rodičům, přesunujeme 
se do města k památníku Marie Terezie, sídla vlády, kde se nám 
naskýtá pohled na vznešené krásné lipicány, a přes nejluxusněj-
ší ulici Vídně se dostáváme až k chrámu sv. Štěpána, známého 
nejvyšší věží v Evropě. Vcházíme dovnitř a vítá nás nepopsatel-
ný klid, který je součástí každé církevní budovy. Všichni jsme 
unavení, opálení, slunce nás neopouští po celou dobu dnešní 

exkurze. Přesto ještě zvládáme výklad o pestrém a ne příliš šťast-
ném životě Sissi v překrásných zahradách plných růží, které, jak 
se dozvídáme, sem každý rok přiváží hlavy států mnoha národů. 
Nechybí ani růže, které zde zasadil pan prezident Václav Havel. 
Ještě poslední zastávka u parlamentu, poslední hromadné foto 
a hurá do Práteru, kde se všichni během hodinového rozchodu 
mohli vyřádit na kolotočích či zábavných atrakcích. V Mikulo-
vě září štěstím, děkují, tleskají řidičům i panu doktoru Kočímu 
a vznáší dotaz, zda by za rok nemohli jet zase. 
 Pojedou. Určitě. Ale už ne oni, ale ti, kteří jsou od nich o rok 
mladší a čeká je jak Vídeň, tak Osvětim – výpravy za historií, která 
je záznamem lidského pokroku, záznamem boje pokroku lidské-
ho myšlení, lidského ducha směrem k známému či neznámému 
cíli. Ten náš cíl je už jistě známý. Seznámit se, dotknout se, poučit 
se, vzít si ze všeho to nejpodstatnější a hlavně… Hlavně – neza-
pomenout!

Žáci 2. stupně 
se samými jedničkami 
ve školním roce 2016 - 2017
VI. A František Hřib   Bojkovice
    Veronika Jančová   Komňa
                 David Urbánek   Bojkovice
VI. B Eliška Křížová   Komňa
  Michaela Majtnerová  Bojkovice
  Beáta Matějíková  Komňa
  David Ondrušek   Nezdenice
  Adéla Orlíková   Bojkovice
VI. C Kateřina Gavendová  Bojkovice
  Přemysl Holínský   Bzová
  Miriam Veselá   Záhorovice
  Emma Vrublová   Bojkovice
VII. A Lucie Brůzlová   Bojkovice
  Natálie Fojtíková   Krhov
  Matěj Kročil   Bojkovice
  Viktorie Urbánková  Bojkovice
VII. B Tereza Vápeníková  Bojkovice
VIII. A Magdaléna Hřibová  Bojkovice
  Michal Králík   Bojkovice
VIII. B Lukáš Chovanec   Bojkovice
VIII. C Jana Marie Chmelinová  Bojkovice
IX. A Olga Šimoníková   Bzová
IX. B  -
IX. C Michaela Hradská  Bojkovice
                 Gabriela Malých   Záhorovice
           Michael Zábojník   Bojkovice
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Přednášky USA s angličtinou
Mgr.	Pavlína	Berčíková,	Mgr.	Ria	Popelíková
 Dne 25. 4. 2017 proběhly na naší škole přednášky o USA cestovatele, hudebníka a uči-
tele Karla Kocůrka. Žáci všech ročníků 2. stupně měli možnost během 45 minut procestovat 
velkou část USA. Zavedl je do New Yorku, Chicaga, do národních parků a mnoha dalších míst 
a také za Indiány, které často navštěvuje a má mezi nimi hodně kamarádů. Přestože řeč byla 
o Americe, přednášející vyzvedl slavné Čechy, kteří se zde proslavili a na které můžeme být 
hrdí. Celá přednáška byla vedená v angličtině, doplněná promítáním fotek a krátkých videí 
z cest pana Kocůrka. Největší překvapení čekalo na žáky na konci, kdy začal mluvit česky
a oni zjistili, že není rodilý Američan. Závěrem přednášky žákům připomněl, že Amerika 
dnes není nedostupná a že stejně jako on se tam mohou podívat také.  Budou-li se pilně učit 
angličtinu, ve světě se určitě neztratí.

MOZAIKA Z PRVNÍHO STUPNĚ

Páťáci v muzeu
Žáci pátých tříd objevovali v bojkovském muzeu historii elektro-
spotřebičů. Beseda byla doplněna dovednostním kvízem. Úkol 
sestavit mixér z 60. let byl pro ně skoro jako hlavolam.

U krmelce
Na hladová zvířátka mysleli prvňáci, kteří jim v zimě připravili bo-
hatou hostinu.

Vítání jara
Před Velikonocemi si žáci užili tradiční projektový den Vítání jara. 
Páťačky se připravovaly na mrskáče malováním kraslic.

Velikonoce na náměstí
Letos poprvé žáci vyzdobili kraslicemi Tillichovo náměstí. Milé ta-
neční vystoupení si k této příležitosti připravili naši nejmladší.

Animátor Podolský
Zajímavou besedu o animovaném filmu vedl sám autor, výtvarník 
Cyril Podolský. Žáci si mohli vyzkoušet i manipulaci s postavičkami 
ze seriálu Krysáci.

Florbal
Mezi sebou si to rozdali i florbaloví borci prvního stupně a nejlepší 
z nich si zahráli v okresním finále.
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Akce školy

Výuka 
moderních dějin

Mgr.	Dagmar	Svobodová
 Ke zpestření hodin dějepisu osmá-
ků a deváťáků přispěla v tomto roce 
beseda o partyzánském hnutí a výuko-
vý program v Muzeu Bojkovska. 
 Beseda o partyzánech v regionu 
od Ploštiny až po Vasilsko proběhla na 
Majáku začátkem května. Pan Jiří Tesař 
poutavě vyprávěl žákům o tom, kdo 
byli partyzáni, kde se tu vzali, jak bojo-
vali, co dokázali a kdo jim pomáhal. Vše 
bylo doplněno dobovými fotografiemi 
a filmovými ukázkami. 
 50. léta 20. století přiblížil žákům   
IX. C ředitel muzea Mgr. Tomáš Hamrlík. 
Přiblížil jim pojmy kolektivizace země-
dělství, JZD, vykonstruované politické 
procesy i měnovou reformu. Zaujal je 
životními osudy Bojkovjanů z doby 
nejtvrdší komunistické vlády.
 Obě akce umožnily prohloubit 
znalosti žáků o moderních dějinách na-
šeho státu a zamyslet se nad životem 
dříve a dnes.

Školní družina – Malé ohlédnutí za školním rokem
Jitka	Hanková
 V průběhu celého roku se děti věno-
valy pohybovým aktivitám, účastnily se 
turnaje ve skákání přes švihadlo, točení 
obručí, hodu na vytyčený cíl, v míčových 
hrách a v atletických disciplínách. Učily 
se tvořit z modelíny, papíru, z přírodnin 
i z netradičních materiálů.  Ze slaného těsta 
vytvořily malé městečko Bojkovice. Samy si 
vyzkoušely pečení jablkových závinů, výro-
bu velikonočních věnečků z vaječných sko-
řápek, vánočních dekoračních stromečků
 i tradiční zdobení perníku. Dlabanými i ma-
lovanými dýněmi vyzdobily prostory svých 
tříd. Vánoce a jejich tradice si připomenuly 
ve zdejším muzeu formou besedy a sou-
těžního kvízu. V zimním období zanesly 
ke krmelci zvířátkům krmení.  Při besedě 
pořádané členkou organizace Labrador 
PAC se seznámily s pokyny, jak se chovat 
ke psům. V prvním pololetí se zúčastnily 
výtvarné soutěže pořádané městskou kni-

hovnou s názvem Přání našich dětí, v níž 
1. místo obsadila Zuzana Ondrušková, 
2. místo Adéla Charvátová a 3. místo Kamila 
Blatová.  Do soutěže Desatero bezpečnosti 
na železnici, pořádané Českými dráhami, 
odeslaly děti kolektivní výtvarnou práci. 
Dále se zúčastnily recitační soutěže v Uher-
ském Brodě. Cenu poroty vybojovala Emily 
Špalková a druhá místa ve svých kategori-

ích Tereza Súdková, Ema Vybíralová, Silvie 
Navrátilová. I na okrskové Dopravní soutěži 
v Uherském Brodě se družstvo ŠD Bojkovi-
ce, ve složení Štěpán Liška, Tadeáš Uchytil, 
Martina Michalčíková a Sára Kovačíková, 
umístilo na krásném druhém místě. Z atle-
tické olympiády v Uherském Brodě si bron-
zovou medaili v hodu kriketovým míčkem 
přivezla Martina Michalčíková.

Mgr.	Jiří	Šmíd
 V letošním školním roce došlo v při-
jímacím řízení na střední školy k důleži-
tým změnám. Ve všech oborech vzdě-
lání s maturitní zkouškou, včetně oboru 
gymnázium se sportovní přípravou, se 
konala jednotná přijímací zkouška z čes-
kého jazyka a literatury a z matematiky. 
Jednotná zkouška se netýkala pouze 
oborů s talentovou zkouškou skupiny 
82 (umělecké obory). Zadání, distribuci, 
zpracování a hodnocení testů zajistilo 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdě-
lávání CERMAT. Termíny jednotných 
přijímacích zkoušek byly stanoveny 
na 12. a 19. dubna pro zájemce o studi-
um ve čtyřletých oborech (9. ročník), na 
18. a 20. dubna pro zájemce o studium 
na víceletých gymnáziích (5. a 7. ročník).
Uchazeči o studium měli možnost podat 
přihlášku až na dvě střední školy (nebo 
až na dva obory vzdělání v rámci jed-
né školy), přičemž jim bylo umožněno 
konat jednotnou zkoušku na každé z 
těchto škol. Do výsledku přijímacího ří-
zení se zohledňoval pouze lepší výsledek
z prvního či druhého termínu příslušné-
ho testu. Důležitá byla i změna termínu 
podání přihlášek na 1. března 2017. 
V případě úspěchu v přijímacím řízení 
potvrdili žáci svůj zájem o studium na 
vybraném oboru odevzdáním zápisové-
ho lístku, který obdrželi společně s obě-
ma přihláškami na základní škole.

Přijímací řízení na střední školy
pro školní rok 2017/2018

Všichni žáci 9. ročníku naší školy v přijí-
macím řízení uspěli a byli přijati ke stu-
diu na střední škole. Z celkového počtu 
72 deváťáků bylo přijato na obory s ma-
turitou 55 žáků, tj. 76,39 % všech deváťá-
ků, na obory s výučním listem 17 žáků, 
tj. 23,61 %.
 Žáci se rozjedou k budoucímu stu-
diu do dvaceti tří různých škol, z toho 
šest škol leží mimo hranice Zlínského 
kraje. Nejvzdálenější školou, na kterou 
jeden z našich žáků od září nastoupí, je 
Gymnázium Jeseník, nejblíže položenou 
je Církevní střední škola pedagogická 
a sociální Bojkovice.
 Nejvíce žáků bylo přijato ke studiu 
na Gymnázium J. A. Komenského Uher-
ský Brod, celkem dvanáct, dále na SŠ 
Centrum odborné přípravy technické 
Uherský Brod, celkem devět, a na Střední 
průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou 
školu Uherské Hradiště, celkem osm žáků. 
Mezi nejčastěji zvolené maturitní obory 
patřilo gymnázium všeobecné s patnácti 
a mechanik seřizovač s osmi uchazeči o 
studium, u tříletých oborů s výučním lis-
tem Obráběč kovů s osmi zájemci.
 Úspěšní byli v přijímacím řízení i čty-
ři žáci pátého ročníku, kteří se hlásili na 
osmiletá gymnázia. Po složení jednotné 
přijímací zkoušky byli přijati ke studiu, tři 
na Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně 
a jeden na Gymnázium J. A. Komenské-
ho v Uherském Brodě.
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Naukové soutěže

Krajský Soutěžní den IZS

Mgr.	Bohumila	Klimentová
 Stalo se tradicí, že každý školní rok se 
v naší škole pořádá soutěž O krále českého 
pravopisu. Soutěž probíhá v rámci ročníků 
a je dobrovolná. Žáci píší diktáty, pravopis-
ná cvičení, různé doplňovačky. Sejdou se 
šestkrát za rok a ten, kdo nejméně chybuje, 
vyhrává.  Vítězové jsou oceněni věcnými ce-
nami na konci školního roku na kulturním 
domě. Ostatní zúčastnění jsou odměněni 
jedničkou, která se jim započítá do průmě-
ru známky z českého jazyka.
 V letošním školním roce zvítězily: 
6. ročník – Eliška Křížová, VI. B
7. ročník – Tereza Vápeníková, VII. B
8. ročník – Andrea Tomanová, VIII. C
9. ročník – Jolana Zlámalová, IX. C

Naukové soutěže ve školním roce 2016/2017
Mgr.	Olga	Rybnikářová,	Mgr.	Dagmar	Svobo-
dová
 I v letošním roce nás nejúspěšnější žáci 
školních kol naukových soutěží reprezen-
tovali v kolech okresních, kde mnozí obsa-
dili přední místa. V soutěži Sudoku získala 
1. místo Natálie Fojtíková ze VII. A, dvojice 
Magdaléna Hřibová z VIII. A a Michael Zá-
bojník z IX. C se umístila na 2. místě v soutě-
ži Víc hlav, víc rozumu. Třetí místa v okrese 
obsadili v Olympiádě v anglickém jazyce 
Matěj Kročil ze VII. A a v Zeměpisné olympi-
ádě Kateřina Gavendová ze VI. C. 
 V okresních kolech byli mezi prvními 
deseti také Zuzana Bařáková ze VII. B, Natá-
lie Michalčíková z IX. B a Kristýna Štencelová 

z V. B v Sudoku, dvojice Kateřina Páralová 
z IX. C a Miroslav Koudelík z VIII. A v soutěži 
Víc hlav, víc rozumu, Šimon Hofman z V. B 
v Pythagoriádě, Michaela Hradská z IX. C 
a Lukáš Chovanec z VIII. B ve Fyzikální olym-
piádě, v Matematické olympiádě Michael 
Zábojník z IX. C, v Biologické olympiádě 
Martin Fiala z VIII. B. Nejčastěji naši školu re-
prezentovala žákyně IX. C Gabriela Malých, 
která soutěžila v Chemické, Biologické, Dě-
jepisné a Zeměpisné olympiádě.
 Družstvo žáků VIII. B (Martin Fiala, Lu-
bor Hubocký, Lukáš Chovanec, Žaneta Ga-
brhelová, Adéla Hubocká, Dominika Kra-
mářová) získalo 8. místo v 1. ročníku krajské 
soutěže Den integrovaných záchranných Přijetí nejlepších 

vycházejících žáků 
starostou města
Žáci s nejlepším prospěchem:
IX. A Olga Šimoníková
IX. B Veronika Suchánková
  Vojtěch Viceník
IX. C Michaela Hradská
  Gabriela Malých
  Michal Sechovec
  Jolana Zlámalová
  Kateřina Páralová
Nejlepší sportovci školy:
IX. A Lucie Koželuhová
  Marek Svoboda

Ing.	Renata	Kremlicová
 16. května 2017 se uskutečnil 1. roč-
ník krajské soutěže integrovaných zá-
chranných složek, kterého se zúčastnili
 i naši osmáci. Jednalo se o pohybově-
vědomostní soutěž v bezpečnostně-
branných disciplínách pro žáky 8. roč-
níků ZŠ a víceletá gymnázia Zlínského 
kraje. Šestičlenná družstva žáků plnila 
teoretické i praktické úkoly v oblastech 
týkajících se přípravy občanů k obraně 
státu, ochrany člověka za mimořád-
ných situací a běžných rizik, osobního 
bezpečí, celního řízení, první pomoci a 
dopravní výchovy. Součástí byly statické 
i dynamické ukázky techniky i vybavení 
zúčastněných složek IZS. 
 Akce proběhla v areálu Amfík Buko-
vina, jehož provozovatelem i majitelem 
je obec Popovice u UH, která byla po-
řadatelem této soutěže ve spolupráci 
s Ministerstvem obrany a Hasičským zá-
chranným sborem ZK ČR.  Soutěžní disci-
plíny zajišťovali profesionální hasiči, Po-
licie ČR, Armáda ČR, Celní správa, BESIP, 

Záchranná služba Zlínského kraje a stu-
denti Střední a vyšší zdravotnické školy 
ve Zlíně. Pro soutěžící družstva bylo při-
praveno 20 stanovišť, z toho 15 bylo sou-
těžních a 5 ukázkových (prezentačních). 
Po ukončení soutěžní části předvedli vo-
jáci ukázky z bojového umění MUSADO 
a hasiči speciální řezací zařízení Cobra.
 Soutěže se zúčastnilo 20 soutěžních 
týmů ze Zlínského kraje, které se snažily 
co nejlépe plnit své úkoly a získat co nej-
vyšší počet bodů. Výsledky byly vyrov-
nané, počasí se vydařilo, a tak se všichni 
vraceli domů nejen s cenami, ale hlavně 
s velkým množstvím zážitků. 

Král pravopisu

systémů. Jednalo se o pohybovou a vědo-
mostní soutěž v bezpečnostně-branných 
disciplínách.
 Okresních kol naukových soutěží se dále 
zúčastnili Christopher Kusák z IX. B, Vojtěch 
Viceník z IX. B, Pavel Lukáš z VIII. B, Radana 
Ondrušková ze VI. C a Jan Gago ze VII. B.
 Za druhý nejlepší výsledek ve Zlínském 
kraji v testování Obecných studijních před-
pokladů pro 9. třídy a kvarty byl oceněn 
Michal Sechovec z IX. C a za třetí nejlepší 
výsledek Lucie Koželuhová z IX. A. 
 Gratulujeme.
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Lucie	Brůzlová,	VII.	A
 CO2 liga je celoroční soutěž, kterou 
pořádá ekologické centrum Veronika v Ho-
stětíně a do které jsme se celá třída VII. A 
nadšeně přihlásili. Když jsme ale zjistili, 
kolik nás čeká práce, zůstalo nás jen devět 
nadšenců, a aby náš tým byl kompletní, do-
plnila ho Aneta z VIII. C. CO2 liga obsahova-
la pět témat s jednotlivými úkoly. 
 První téma neslo název Klimatické změ-
ny. Museli jsme udělat nástěnku, abychom 
informovali ostatní žáky školy, a také jsme 
prošli několik tříd s desetiminutovou před-
náškou o soutěži. Když jsme se dozvěděli, že 
toto je teprve první krok, už jsme ze soutě-
že tak nadšení nebyli. Dalším tématem bylo 
Jídlo. Měli jsme si do školy přinést svačinu, 
kterou jsme si sami vyrobili nebo koupili u 
místních výrobců, a opět informovat ostat-
ní. Tentokrát udělal Matěj prezentaci a vložil 
ji na youtube. Mimoto jsme spočítali, kolik 
kilometrů naše potrava stráví na cestách, 
než doputuje k nám do jídelny. Zajímavé 
údaje nám vyrazily dech. Zažít si dobu na-
šich praprarodičů, kdy zažehnout světlo 
nebylo záležitostí jedné sekundy, jsme si 

CO2 liga

mohli vyzkoušet ve 3. tématu s názvem 
Energie. Jeden z úkolů zněl vydržet hodi-
nu bez elektřiny. Automatická věc, bez níž 
si nedovedeme představit život, což nám 
ale dochází až v okamžiku pokusu. V rámci 
4. tématu Voda jsme měli zjistit, kolik vody 
naše rodiny spotřebují za jeden měsíc. Ne-
vím, jak v ostatních rodinách, ale v té naší se 
od té doby začíná šetřit a pravidelně kon-
trolovat stav vodoměru.  Posledním bylo 
téma Doprava. Složitými výpočty jsme se 
museli dopátrat toho, jak velmi trpí životní 
prostředí, když jsme líní chodit pěšky.
 A jak jsme v soutěži obstáli? Z původně 
60 přihlášených škol vydrželo do konce je-
nom 20 a my jsme se umístili na 14. místě, 
což vůbec není špatné. Za odměnu jsme se 
měli zúčastnit závěrečné konference a vy-
hlašování výsledků v sídle Senátu v Praze. 
Mohli jsme však poslat jen dva zástupce 
z týmu, a tak jsme si to nechali ujít, abychom 
se nehádali. Myslím, že tato soutěž přivedla 
hodně lidí k šetrnějšímu chování k příro-
dě a že naše celoroční práce měla smysl.    

Pangea
Mgr.	Jitka	Malíčková
 Matematickou soutěž Pangea 
pořádá matematický spolek Meridi-
an International School s.r.o. pro žáky 
základních škol a studenty nižších 
stupňů víceletých gymnázií. Tato sou-
těž vznikla v Německu v roce 2007 
a do dnešního dne se postupně rozšířila 
do 22 zemí Evropy. Hlavním cílem sou-
těže Pangea je podpořit motivaci žáků 
a studentů vůči matematice a pouká-
zat také na její důležitost v běžném 
a profesním životě. V letošním roce 
se do soutěže zaregistrovalo celkem 
552 385 účastníků z celé Evropy. 
 3. celonárodní ročník soutěže 
proběhl pod záštitou Českého sva-
zu vědecko-technických společností 
a Jednoty českých matematiků a fyzi-
ků. Patrony letošního ročníku, kterého 
se zúčastnilo bezmála 46 000 žáků 
z celé České republiky, se stala herečka 
Dana Morávková a herec a architekt 
David Vávra.
 Do soutěže se přihlásilo také 
75 žáků 2. stupně naší školy, kteří řešili 
15 různě náročných matematických 
úkolů. I když nikdo ze žáků letos nepo-
stoupil do celorepublikového finále, 
získali někteří pěkné umístění v rámci 
Zlínského kraje:
 8. místo Magdalena Hřibová a 17. 
místo Vojtěch Malár z 8. ročníku, 16. 
místo Kateřina Páralová z 9. ročníku.

Aneta	Šleglová,	VIII.	B
 Dne 9. 12. 2016 se uskutečnilo vyhláše-
ní 4. ročníku literární soutěže Utíkej, rychle 
utíkej! na Střední odborné škole v Luhačo-
vicích. Přes sto žáků ze třiceti škol zaslalo 
své příběhy, které byly porotou, tvořenou 
spisovateli Jiřím Žáčkem, Janem Cimickým, 
ředitelem školy Karlem Miličkou, vyhod-
noceny. Do finále postoupilo 36 mladých 
spisovatelů, kteří byli rozděleni do dvou ka-
tegorií – 8. a 9. ročník. V každé kategorii se 
pak udělovala čestná uznání, zvláštní oce-
nění a diplomy za umístění. Ceny udělovali 
porotci soutěže, bohužel pan Jiří Žáček se 
nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů. 
I tak nám bylo umožněno spojit se s ním 
telefonicky a vyslechnout si jeho pozdravy 
a gratulace. Na závěr se přistoupilo k vy-
hlášení výsledků a já jsem získala se svým 
příběhem Amaryllis, vůně růží překvapivě 
2. místo v kategorii 8. ročníků. Obdržela 
jsem diplom, věcné dary, knihy, autogramy 
přítomných porotců. Byl to pro mě velký 
zážitek.

Utíkej, rychle utíkej!

Víc hlav, víc rozumu
Mgr.	Jitka	Malíčková
 Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola ve Slavičíně uspořádala 
dne 2. února 2017 již sedmý ročník tý-
mové soutěže v řešení netradičních lo-
gických úloh.
 Nelehkého klání se účastnilo celkem 
19 soutěžních dvojic (1 žák z 8. ročníku 
a 1 žák z 9. ročníku).
 Týmy řešily během 150 minut cel-
kem 10 zapeklitých hlavolamů s využitím 
šikovnosti, logického myšlení, dobrého 
úsudku, vzájemné spolupráce a připra-
vených pomůcek.
 Naši školu reprezentovaly tři soutěž-
ní dvojice, které v silné konkurenci obstá-
ly a vybojovaly:

2. místo: Magda Hřibová (VIII. A) a Micha-
el Zábojník (IX. C)
7. místo: Mirek Koudelík(VIII. A) a Katka 
Páralová (IX. C)  
9. místo: Pavel Lukáš (VIII. B) a Míša Hrad-
ská (IX. C)
 Blahopřání patří všem soutěžícím 
a poděkování hlavně organizátorce sou-
těže Mgr. Šárce Černíčkové z GJP Slavičín, 
která pro děti všechny úlohy připravuje.
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Projekt Hodina 
pohybu navíc
Mgr.	Jan	Baier
 Pravidelný pohyb je nedílnou sou-
částí života moderního člověka a jistě má 
svůj význam i v oblasti prevence nežá-
doucího chování mladých lidí. Naše škola 
má výborné sportovní podmínky a tradi-
ce, ve kterých chce i nadále pokračovat. 
Navíc letos patříme mezi vybrané školy, 
které byly zařazeny do projektu na pod-
poru pohybu dětí na 1. stupni – Hodina 
pohybu navíc. Ten byl pro žáky prvních, 
druhých a třetích tříd realizován jednou 
týdně. Děti tak formou zábavných her 
pronikly do základů populárních sportů, 
jako je např. minikopaná, minivolejbal, 
minibasketbal či miniházená.

Sprinterský víceboj

Mgr.	Jan	Baier	
 Sprinterský víceboj se uskutečnil na ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě a soutě-
žilo v něm 23 našich závodníků. Nejúspěšnější byli mladší žáci, kteří mezi 13 školami 
okresu obsadili skvělé 2. místo. Mladší i starší žákyně získaly 3. místa. Mezi jednotliv-
ci byli ve svých kategoriích (vždy cca 40 účastníků) nejúspěšnější Michaela Belková 
(5. místo), Ondřej Hela (9. místo), Lenka Svitáková (3. místo), Adam Kundrata (2. místo), 
Natálie Machalová (5. místo) a Michal Kusin (8. místo).

Lyžák 7. tříd
Mgr.	Pavlína	Berčíková
 Žáci sedmých tříd se i letos vydali 
na tradiční lyžařský výcvikový kurz do Sa-
chovy studánky v Horní Bečvě. 
 Jak na svůj lyžařský kurz vzpomínají 
samy děti?
 „No, nevím, jestli to byl ten nejlepší 
zážitek, ale určitě byl jeden z nejlepších. 
Ten pocit jisté… svobody, sebejistoty, 
rychlosti. Jelikož jsem naposledy stál na 
lyžích ve čtvrté třídě, tak to pro mě bylo 
něco úžasného. Jasně. Někomu je ten po-
cit ukradený, protože jezdí na lyžích pravi-
delně. Ale mně se to moc líbilo. Hlavně ke 
konci, kdy se nám svobody dostávalo čím 
dál víc. Jezdili jsme ve skupinkách a moh-
li jsme jet, jak chceme, kdy chceme, kam 
chceme, jak rychle chceme.“ (Matěj, VII. A)
 „Jen chci říct, že jsem si to pořádně užila. 
Přijde mi, že oproti jiným lyžákům jsme byli 
pořádně ztřeštění. Skoro každý den jsme 
vysedávali na chodbě a pouštěli si písničky. 
Učitele to dost štvalo, ale v tu chvíli nám to 
bylo úplně jedno. Hlavně, že byla sranda. Mě 
osobně nejvíc bavil večerní program, tam 
jsme se hodně nasmáli. Lyžařské podmín-
ky byly skvělé, a i když jsem nejela závod, 
zalyžovala jsem si výborně.“ (Lucie, VII. A)
 „Jelikož jsme měly s holkami plno ener-
gie, tak jsme se snažily roztančit pokoj klu-
ků i učitelů. Pouštěly jsme hudbu stále do-
kola na reproduktorech, takže hrála hodně 
nahlas. Skákaly a tančily jsme na patrech, 

po schodech, kde se dalo. Dokonce se nám 
podařilo roztančit paní učitelky, když jsme 
po schodech vlekly vláček. Kluci z nás byli ví-
ceméně na nervy, protože jsme jim na patře 

pouštěly dechovky z televizní stanice Šlágr, 
ale my jsme tančily dál. Takhle jsme se bavi-
ly každý den několikrát, dokud nám nedošla 
energie, což bylo velmi brzy.“ (Tereza, VII. B)
 „Lyžařský kurz jsem si opravdu uži-
la. Plno srandy, hudby, her a myslím, že 
můžu mluvit za všechny, co se lyžařské-
ho kurzu zúčastnili. Děkujeme všem uči-
telům za tak skvělý týden, klidně bych 
se tam znovu vrátila.“ (Alexandra, VII. B) 
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Zdokonalovací lyžařský kurz nebo splněný sen?
Mgr.	Petra	Brůzlová
 „Nesněte svůj život, žijte svůj sen.“ Příle-
žitost naplnit slova rakouského hudebního 
skladatele měli i letos naši žáci.
 Devatenáctý březnový den odjíždí zku-
šení lyžaři s týmem svých učitelů, trenérů 
do rakouských Alp na zdokonalovací ly-
žařský kurz, který základní škola pořádá již 
několik let.
 Cesta ubíhá jako voda, čas se vyplňuje 
povídáním, posloucháním hudby či do-
spáváním z předchozí noci, kdy nedočka-
vost, představy a možná i obavy vítězily 
nad vytouženým spánkem. Odpoledne je 
tady a autobus míří do rodiště W. A. Mozar-
ta – Salzburgu. Zastavení před jeho rodným 
domem, koupení nezbytných sladkostí 
– Mozartových koulí a už rychle k cíli, k ly-
žařskému středisku Zell am See.
 První dva dny přináší slunečné počasí 
i nadstandardní sněhové podmínky. Lyžaři 
se svými instruktory se lanovkou nechávají 
vyvézt na ledovec Kitzsteinhorn, do výšky 
3000 metrů. Sluníčko a přírodní prašan 
nabízí ve vzácné symbióze to nejdokona-
lejší, co jen náročný lyžař může očekávat. 
Po dvou dnech však musí přijít povinný od-
počinkový den, který vyplní procházka ko-
lem jezera v Zell am See a pro všechny vy-
vrcholí v odpoledních hodinách návštěvou 
v termálech se slanou vodou, tobogánem, 
vířivkami, koupáním venku v horké vodě. 
Není pochyb o tom, že většina žáků prožívá 
svůj opravdový sen. 
 Zbytek kurzu přináší opět sluníčko, vel-
ké množství sjezdovek, které všichni bez 
problémů zvládají zdolat, příjemné ubyto-
vání, kde je i po návratu možnost věnovat 
se aktivní činnosti. Velká herna s pingpon-
govým stolem stává se až do večerky oku-
povaným místem nadšených sportovců.
 Týden uběhne jako voda, a pokud je 
nějaký rozdíl mezi žáky, kteří nastupovali 
v neděli 19. března u základní školy 
do autobusu, a těmi, co se nyní vracejí, je vi-
ditelný i skrytý. Vrací se několik usměvavých 
opálených tváří s radostí nejen v očích, ale 
především v srdci. Splnili si s pomocí svých 
učitelů svůj sen a mnozí z nich doufají, že 
do míst vrcholů, širokých sjezdovek a slun-
ného počasí se snad jednou vrátí. I ty nej-
krásnější sny přece mohou pokračovat...
 Nesněte svůj život. Žijte svůj sen. Příš-
tí rok otvírá svou náruč opět Zell am See 
– místo splněných lyžařských snů.

Lyžařský kurz čtvrťáků

Mgr.	Jan	Baier
 Ve Velkých Karlovicích na Kyčerce prožilo 37 dětí standardní prvostupňový lyžák, 
který není jen o lyžování, ale také o správné partě, dobré zábavě při hrách, o tanečních 
a hudebních večerech, přednáškách, soutěžích a třeba karnevalu.
 Slušné ubytování se sociálním zařízením na pokojích a domácí kuchyně horského 
hotelu Kyčerka podtrhla letošní úspěšný kurz - po třech dnech i úplní začátečníci jezdili 
na vleku, žádná větší nemoc ani zranění, docela slušné chování a vystupování.
 Za zdárný průběh kurzu patří poděkování realizačnímu týmu, který se o děti staral 
po celý týden. Byli to instruktoři Jitka Maštalířová, Jitka Josefíková, Radim Koudela, Zde-
něk Ogrodník ml. a Jan Baier, vychovatelka Jitka Hanková a lékařka Barbora Navrátilová.
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Zdokonalovací lyžařský kurz nebo splněný sen? Sport je rájem pro všechny děti
Předmětová	komise	tělesné	výchovy
 Říká se, že pravidelný pohyb je zdro-
jem endorfinů a dobrého zdraví. Proto jsou 
děti, které pravidelně sportují, veselé a spo-
kojené. Bohužel v dnešní přetechnizované 
době je velmi nesnadné přesvědčit mládež, 
ba dokonce i mnohé rodiče, že tomu tak 
skutečně je. A tak místo toho, aby sportu-
jících dětí přibývalo, tak jich ubývá.
 Dlouhodobé úsilí kolektivu tělocvikářů, 
aby se všichni žáci alespoň trochu hýbali, 
začíná ztrácet na finálním výsledku. Ne však 
jejich vinou. I přesto předmětová komise 
tělesné výchovy připravila a zorganizovala 
v tomto školním roce více než 20 soutěží 
a turnajů a se svými svěřenci se zúčastnila 
všech soutěží vyhlášených MŠMT. Letos to 
nebyl bůhvíjaký úspěšný rok. Zranění, ne-
moci, několik školních akcí v kritických jed-
nodenních termínech, a buďme upřímní, 
také pohodlnost některých talentovaných 
jedinců nepřinesly takové výsledky jako 
v minulých letech.
 Nejlépe si vedli volejbalisté, kteří se sta-
li okresními přeborníky. V krajském finále 
se chlapci stali vicemistry Zlínského kraje 
a hráči Jakub Šopík a Michael Šebesta byli 
nominováni do krajského týmu, které re-
prezentovalo náš kraj na pětidenních hrách 
VIII. dětské olympiády v Brně. Děvčata ob-
sadila v okresním kole 2. místo a v krajském 
finále vybojovala ve velmi silné konkurenci 
bronzové medaile.
 Na testování pohybových schopnos-
tí pro vrcholový sport v Hradci Králové se 
starší žáci umístili na krásném 7. místě z 23 
sportovních středisek z celé republiky. 
 V lehké atletice, královně sportů, jsme 
se zúčastnili celé řady významných soutěží, 
tak pro pořádek uveďme několik výsledků. 
Okresní kolo v přespolním běhu – Uh. Ost-
roh: 2. místo ml. žáci – postup do krajského 
kola v Bystřici pod Hostýnem, 4. místo st. 
žáci a ml. žákyně. 1. místo Štěpánka Michal-
číková, 3. místo Jakub Klimeš.
 Atletický čtyřboj O pohár starosty měs-
ta Uherského Hradiště: 4. místo ml. žáci, 
5. místo st. žáci, 6. místo st. žákyně.
 Pohár rozhlasu – Uherské Hradiště: 
3. místo ml. žáci a ml. žákyně, 4. místo st. 
žáci, 5. místo st. žákyně, (nezúčastnili se nej-
lepší atleti 9. tříd, kteří byli na poznávacím 
zájezdě v Osvětimi).
 Atletický čtyřboj ve Zlíně – krajské 
kolo:
 VV AŠSK zřejmě z ekonomických dů-
vodů zrušil republikové finále, takže naši 
závodníci, v minulosti velmi úspěšní, ztratili 
motivaci. Do krajského finále se probojova-
la všechna čtyři družstva, což je úspěchem 
závodníků i trenérů. 5. místo ml. žáci, 6. mís-
to ml. žákyně, 4. místo st. žáci, 5. místo st. 
žákyně.

 Výškařské soutěže – Slavičín:
1. místo V. Zbořilová, 2. místo M. Vyhnálek, 
L. Kadlecová, P. Tvarůžková, A. Kundrata, 
3. místo M. Uchytil, E. Bulejko.
 Krajské kolo v minifotbale- Kroměříž:  
3. místo – pro nás velké zklamání, poně-
vadž republikové finále uniklo chlapcům 
zásluhou nebývalé smůly, když 25 vteřin 
před koncem obdrželi nešťastnou branku 
a ta nám dala stopku v postupu na mistrov-
ství republiky, které bylo vysíláno v přímém 
přenosu v ČT. Okresní kolo ve florbale – Uh. 

Brod: 2. místo ml. žáků.
 Nejlepšími vycházejícími sportovci ško-
ly se stali Lucie Koželuhová a Marek Svobo-
da. Oba byli přijati v obřadní síni našeho 
města starostou Mgr. Petrem Viceníkem. 
 Poděkování patří nejen úspěšným 
sportovním reprezentantům školy, ale 
především těm, kteří je trénovali a ved-
li k pravidelné sportovní činnosti. Jsou 
to vyučující tělesné výchovy Vlastimil 
Ogrodník, Jan Staník, Petra Brůzlová a na 
1. stupni Jan Baier.

Šplhounek 1. a 2. tříd

Mgr.	Luďka	Pavlíková
 V pátek 5. května 2017 se konala naše tradiční soutěž ve šplhu na tyči. Již na začát-
ku 3. vyučovací hodiny se v tělocvičně školy netrpělivě shromáždili všichni žáci 1. a 2. 
tříd. Ve cvičebním úboru však byli jen vybraní soutěžící. Za mohutného povzbuzování 
se fandilo celou hodinu.  A jak to dopadlo?
V 1. ročníku získali první místa Adriana Šopíková, Monika Vaculíková a Lukáš Bětík. 
Ve 2. ročníku Tereza Bařáková a Rostislav Major.
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Z Bojkovic až na konec světa
Radek	Salaquarda
 Co mají společného fotbalista Ond-
řej Kúdela, muškař Luboš Roza, plavkyně 
Štěpánka Michalčíková či bývalý úspěšný 
volejbalista Josef Stolařík? Na první pohled 
téměř nic, ovšem při podrobném pro-
zkoumání zjistíme, že všichni mají jedno 
společné, a to, že sportovní kariéru začínali 
v Bojkovicích. A takových sportovců, kteří 
spojili sportovní kariéru s městem v Bílých 
Karpatech, je prozatím šestadvacet. Přesně 
k takovému počtu se dopracoval emeritní 
ředitel Základní školy T. G. Masaryka Zde-
něk Ogrodník, který se rozhodl osudy těch-
to sportovců podrobně zmapovat.
 Výsledkem jeho záslužné činnosti je 
nejen unikátní Stěna slávy bojkovických 
sportovců, ale také výpravná publikace. 
„Když jsem asi před rokem ležel v nemoc-
nici, tak jsem dostal nápad, že bych se mohl 
pustit do zmapování našich sportovců, kte-
ří pocházejí z Bojkovic a okolí. Většinu z nich 
ale znám osobně, takže informací jsem měl 
dostatek,“ uvedl autor celého projektu Zde-
něk Ogrodník.
 Setkání významných sportovců se 
uskutečnilo v rámci oslav dvacátého vý-
ročí otevření sportovní haly v Bojkovicích, 
která je také součástí základní školy. Na 
Stěně slávy jsou fotografie všech šestadva-
ceti sportovců, a to včetně krátkého výčtu 
sportovních výkonů a úspěchů. Čtyři spor-
tovci se této pocty dočkali in memoriam, 
a to Bohuš Fleischer, meziválečný význam-
ný reprezentant v lehké atletice, jeho man-
želka Zdenka Fleischerová (rozená Smolo-
vá), taktéž významná atletka, motokrosař 
Josef Málek a volejbalový reprezentant 
Vilém Šašinka.
 „Původní myšlenka celého projektu 
byla skromná a přišel s ní můj otec, který 
prohlásil, že by chtěl udělat galerii význam-
ných bojkovských sportovců, kteří to někam 
dotáhli a budou pro naše žáky motivací ne-
jen sportovat, ale také trénovat, vydržet a 
nezaleknout se prvních neúspěchů,“ uvedl 
současný ředitel školy Zdeněk Ogrodník 
mladší v krátkém projevu, kterým zahájil ce-
lou oslavu. Do bojkovické sportovní haly si 
našli cestu téměř všichni ocenění sportovci, 
nebo jejich zástupci. Z rukou ředitele školy 
Zdeňka Ogrodníka mladšího a starosty Pe-
tra Viceníka pak obdrželi nejen samotnou 
publikaci, diplom, ale hlavně poděkování 
za vzornou reprezentaci města, se kterým 
je pojí sportovní začátky. Součástí oslav 
byly i krátké ukázky sportů, kterým se žáci 
v bojkovické základní škole věnují.
 Galerie významných sportovců (podle 
abecedy):
 Karel Bařinka (paralympionik lyžař), 

Atletická olympiáda

Mgr.	Jan	Baier
 Z atletického mítinku v Uherském Hradišti si naše výprava žáků 3. - 5. tříd přivezla 
pět medailových umístění. V úmorném vedru se nejvíc dařilo Matyáši Chovancovi, ví-
tězi v běhu na 50 m, dále vytrvalcům Elišce Michalčíkové a Martinu Podškubkovi, kteří 
v běhu na 600 m brali stříbrné medaile (i přes Eliščin pád v úvodu závodu) a bronzovým 
medailistům Eduardu Paduraru (hod míčkem), Ditě Zimčíkové (skok daleký) a štafetě 
na 4x60 m mladších dívek (Eliška Michalčíková, Martina Michalčíková, Valentýna Trnko-
vá a Sára Kovačíková).

Radim Cimbálek (volejbal), Milan Čubík 
(muškaření - trenér), Bohuš Fleischer (atlet), 
Zdenka Fleischerová (atletka), Václav Ga-
brhel (atlet), Libor Holík (fotbalista), Marek 
Kalivoda (fotbalový trenér), Jan Korpas (do-
stihový jezdec, trenér), Lucie Koudelová (at-
letka), Ondřej Kúdela (fotbalista), Josef Ma-
cek (volejbalista), Josef Málek (motokrosař), 
Miroslav Matějík (střelec - trap), Miroslav 

Matějík st. (střelec - trap), Ondřej Matějík 
(bikrosař), Štěpánka Michalčíková (plavky-
ně), Jiří Ondrušek (atlet), Vít Pavlacký (muš-
kaření), Luboš Roza (muškaření), Libor Skrá-
šek (muškaření), Josef Stolařík (volejbalista), 
Vilém Šašinka (volejbalista), Nikola Vargová, 
rozená Turková (atletika), Jakub Varous (vo-
lejbalista), Tomáš Velík (atlet).
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Z okresního finále ve vybíjené máme dvě stříbra!
Mgr.	Jan	Baier
 Po školním fi-
nále O největší ra-
naře jsme tentokrát 
na našich sportoviš-
tích uspořádali okres-
ní finále ve vybíjené. 
V něm si rekordně 
216 dětí zahrálo 
v 35 utkáních.
 Spanilou jíz-
du našich chlapců 
v kat. A přerušila jen 
hradišťská sportovka 
a lepší než naše šikul-
ky byla pouze děvča-
ta z Újezdce. 
 Gratulujeme!

Ročníkové běhy čtvrťáků a páťáků
Mgr.	Jan	Baier	
 V měsíci říjnu jsme atletické snažení 
na 1. stupni nasměrovali na vytrvalý běh. 
Jeho postupný trénink vyvrcholil závody 
na 600 a 800 m.
 Život je plný překážek a těžkých chvil 
a člověk se musí snažit je překonávat, aby 
mohl, silnější, jít dál. Proto děti na 1. stupni 
chápou význam tělesného cvičení a spor-
tování, které nám přináší radost, ale mnoh-
dy i dřinu a bolest. A právě překonáním 
takových okamžiků ve sportu simulujeme 
řešení obtížných situací v pozdějším věku.
 Mezi opravdu náročné disciplíny atleti-
ky můžeme určitě zařadit vytrvalý běh. Tré-
nujeme ho postupně formou her a soutěží, 
využíváme třeba fartlek (kombinace běhu 
pomalého i rychlého, u malých dětí i chů-
ze), štafety na více kol, běh na 4 kola bez 
zastavení aj. Tréninkové období pak vrcholí 
nominačním třídním závodem, ze kterého 
5 nejlepších chlapců a dívek reprezentuje 
třídu v závodě ročníkovém. A ten je oprav-
du přehlídkou výborných výkonů těch, kte-
ří se nebojí sáhnout až na dno vlastních sil. 
Jinak, ono asi opravdu platí heslo jednoho 
skvělého sportovce:  „Když nemůžeš, mů-
žeš ještě dvakrát tolik...“

McDonald´s Cup

Mgr.	Jan	Baier
 Okrskové finále 20. ročníku populárního fotbalového klání nižšího stupně se ode-
hrálo na umělé trávě stadionu Na Lapači v Uh. Brodě.
 Byly doby, kdy jsme v obou kategoriích (1. - 3. třída a 4. - 5. třída) pravidelně hrávali 
okresní finále spolu s osmi nejlepšími týmy okresu. Zatím posledním úspěchem jsou 
stříbrné medaile ve starší kategorii z roku 2014. Zajímavostí je, že turnajem v dresu naší 
školy prošel v minulosti i ligový hráč Ondřej Kúdela.
 Letošní okrskové finále nám nevyšlo. Mladší jeli s určitými ambicemi, ale v dešti-
vém počasí jim zvlhl střelný prach a ti starší na své soupeře jednoduše neměli, i když 
bojovali. Do okresního finále se letos tedy nepodíváme. Tak třeba zase příští rok.



Konvektomat	ve	školní	kuchyni	 	 	 																						 																				Oprava	vadné	izolace	vstupního	pavilonu

Nový	nábytek	v	kabinetech	 	 	 																				 																				Nový	nábytek	v	kabinetech

Letošní vycházející žáci devátého ročníku se svými učiteli

Modernizace a údržba školy


