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Sport a sportovní soutěže 
Naukové soutěže

Akce školy



Vážený čtenáři, je tady červen, končí další 
školní rok s číslem 2021-22. Rád bych na-
psal, že to byl rok jako každý jiný. Bez ome-
zení a následků covidové pandemie. Opak 
je však pravdou. Na jeho začátku si všichni 
učitelé přáli jediné: zase normálně učit.
 A jak to nakonec bylo?   

Začátek školního roku 
s hygienickými pravidly
Ještě před startem museli všichni učitelé 
upravit učební plány tak, aby zohlednili 
předchozí vzdálenou výuku, vybrat učivo, 
které se musí znovu probrat, ale i to, co 
se může vypustit. Září jsme začali s  anti-
genními testy 2x týdně. Povinné zakrytí 
dýchacích cest, respirátory ve společných 
prostorách školy. Homogenní skupiny, 
kdy se nesměli spojovat žáci z  různých 
tříd, oddělené koridory ve školní jídelně, 
stoly jen pro čtyři, rozestupy dva metry, 
každý týden několikastránkové pokyny 
z ministerstva, co a jak máme dělat, co se 
smí a nesmí, spousty odkazů na další zdro-
je informací, jak učit, hodnotit, jak děti po 
covidu adaptovat, jak řešit vztahové pro-
blémy. Víkend co víkend studování, co je 
nového, vydávání písemných ředitelských 
pokynů, aby vše fungovalo, no co vám 
budu povídat. Před Vánoci nám ministr 
poděkoval dopisem, že je na nás hrdý. 
 Jisté je jedno, náš cíl byl jasný: pokusit 
se dětem nahradit vše, o co díky covidu 
přišly. Od prvního dne školního roku jsme 
se účastnili všech možných akcí, adap-
tačních kurzů, dopravní výchovy, plavání, 
exkurzí, v lednu až březnu pak lyžařských 
kurzů, vše včetně náhradních termínů za 
to, co bylo před rokem zrušené. Zapojuje-
me se do národního projektu doučování, 
kdy po celý rok mají všichni žáci možnost 
se doučovat. Zajistili jsme zdarma PCR 
testy ve škole, dělali jsme vše pro to, aby 
žáci o nic nepřišli. Připravovali jsme se na 
Adventní setkání s rozsvícením vánočního 
stromu na náměstí, které nám ze dne na 
den vláda zakázala, když vyhlásila nouzo-
vý stav. Tak jsme alespoň v  dešti prodali 
zabijačkové speciality ze školní kuchyně 
a všechna vystoupení žáků jsme natočili 
a zveřejnili na internetu. 

Nový bezmasý obědový chod 
Na žádost rodičů probíhá v říjnu interní 
jednání ředitele školy s  vedoucí školní 

jídelny a celým týmem kuchařek, kdy 
hledáme cesty, jak připravit bezmasé po-
krmy každý den tak, aby žáci, kteří maso 
nejí, nebyli hladoví. Neobyčejná vstřícnost 
personálu kuchyně si zaslouží obdiv a po-
děkování, kdy z běžných jídel vznikají jídla 
bez masa. Takže například rajská s knedlí-
kem a masovými kuličkami má i možnost 
tofu kuliček. Počet objednaných porcí nás 
překvapuje! Tuto novinku si naše školní jí-
delna udrží i v době největší krize nemoc-
nosti. Vždy je jedno jídlo bez masa. 

Karantény a nemocní covidem
S blížící se zimou ale přibývá nemocných 
žáků druhého stupně i zaměstnanců
 a v okamžiku, kdy více jak polovina třídy je 
doma, musí učitelé učit zbylé žáky ve ško-
le i ty doma vzdáleně. Že ředitel nemůže 
rozhodnout o vzdálené výuce pro zbývají-
cích pět zdravých žáků ve škole? Nemůže. 
O karanténě celé třídy rozhoduje pouze 
hygiena a ta v době kulminace pandemie 
ve Zlínském kraji nestíhá, je nedostupná, 
telefony nezvedá a oficiálně nekomuniku-
je. S odstupem času můžeme říct, že jsme 
to zvládli. V  karanténě neskončila žádná 
třída, výuka běžela s  drobnými výpadky 
díky  izolacím a nemocem učitelů. I Miku-
lášská družina přišla do školy, aby udělala 
radost všem dětem prvního stupně. 

Napadení Ukrajiny Ruskem
Jako by nestačil covid, koncem února ag-
resivní Rusko napadá svobodnou Ukra-
jinu – kousek od nás začala válka. Válka, 
která přináší všem bolest a utrpení, roz-
bombardovaná sídliště a domy, ztráty nej-
bližších a taky vlnu lidí, kteří před válkou 
prchají. Žen a dětí, kteří nacházejí nejen 
v Česku útočiště. I do Bojkovic doráží ně-
kolik desítek Ukrajinců s dětmi a naše ško-
la je přijímá ke vzdělávání. Poskytujeme 
jim základní pomůcky, učíme je intenziv-
ně češtinu a snažíme se, aby zapomněly 
na hrůzy, které se dějí u nich doma. Jen 
těžce zvládají odloučení od rodin, nejbliž-
ších a kamarádů. Jsou vděční za vstřícné 
slovo, často jsou vidět v  očích slzy. Jako 
projev solidarity uspořádáme „Den pro 
Ukrajinu“, kdy žáci i zaměstnanci přišli do 
školy v  ukrajinských národních barvách. 
S  válkou na Ukrajině přichází ještě jedna 
změna – covid jako by přestal existovat, 
najednou nikoho nezajímá. A to je dobře. 
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Slovo ředitele školy

Jak se plní sny, aneb máme jasné cíle
Říká se, že kdo neví, co chce, dostane, co 
zůstane. To rozhodně neplatí pro naši ško-
lu. Nejen ve Zlínském kraji patříme mezi 
školy, které udílí směr, jdou progresivně 
vpřed a nespí na vavřínech. Důkazem jsou 
naši úspěšní absolventi, pochvalné dopisy 
ze středních škol o jejich bezvadné při-
pravenosti i to, že o bojkovské žáky je na 
prestižních středních školách velký zájem. 
Za posledních deset let se toho ve škole 
udělalo a událo hodně. Od zásadních 
změn ve výuce, modernizace vybavení, 
velkých investic do zateplení, vytápění, 
odborných učeben, výsadbu zeleně až po 
elektronizaci celé školy. A co máme v plá-
nu? Pokud vše půjde, jak má, proměníme 
rovné střechy v  zelené, přístupné žákům 
v době přestávek, na půdě staré budovy 
vystavíme nové družiny s hernou a aulou 
pro devadesát žáků. Od příštího roku roz-
jíždíme „novou“ informatiku, sedmákům 
nabídneme skupinu němčiny… Je toho 
spousta, ale o tom všem až zase po prázd-
ninách. 

Poděkování
Děkuji všem slušným žákům, pedagogic-
kým i správním zaměstnancům, že svým 
odpovědným přístupem, profesionálním 
nasazením, ale i dobrou náladou přispí-
vají k  výborným výsledkům naší školy 
a pohodě, jaká ve škole panuje. Jsem rád, 
že návrat od covidových měsíců jsme 
zvládli bez větších klopýtnutí. A i když 
občas přijde nějaká tak říkajíc bouře, je to 
jen proto, abychom si více vážili sluníčka 
a hezkých dnů. Hezké prázdniny všem 
a v září na viděnou. 

Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel   
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Navždy nás opustil vzácný člověk
„Kdo chce zvítězit sám nad sebou, 
nesmí sejít ze své cesty!“

Nejbližší členové rodiny, přátelé a  známí 
i bývalí žáci se v  pátek 4.  února 2022 ve 
smuteční síni na bojkovském hřbitově na-
posledy rozloučili s  emeritním ředitelem 
základní školy v Bojkovicích, Mgr. Zdeňkem 
Ogrodníkem. Zemřel po těžké nemoci dne 
27.  ledna 2022. Do posledních okamžiků 
mu byla oporou jeho manželka Eva, která 
s ním prožívala těžké tři měsíce zákeřné ne-
moci. Jeho odchod byl provázen jejím stis-
kem ruky a posledním pohlazením. 
 Zdeněk se manželům Ogrodníkovým 
narodil krátce po válce 22.  května 1946 
jako druhý syn. Vyrůstal spolu se svým bra-
trem Vlastimilem a při společných hrách se 
setkávali s dalšími kamarády v Pitínské ulici. 
Fotbal, oblíbený klukovský sport, Zdenkovi 
příliš nesvědčil. Provázeli jej časté zlome-
niny, a tak později přešel k volejbalu. Když 
ukončil základní školu, začal studovat na 
Gymnáziu v Uherském Brodě. Po úspěšné 
maturitě navázal na své předky i bratra uči-
telským studiem na Pedagogické fakultě 
v  Olomouci. Protože jeho velkou láskou 
byl sport a  měl rád literaturu, rozhodl se 
pro tělesnou výchovu a český jazyk. V poz-
dějších letech si rozšířil své vzdělání i  na 
třetí stupeň. V roce 1968 nastoupil na škole 
v Bojkovicích, kde setrval jako učitel a poz-
ději i ředitel školy až do svého odchodu do 
penze. Po absolvování základní vojenské 
služby se seznámil s  budoucí ženou Evou 
a v roce 1973 se vzali. Společně vychovali 
syna Zdeňka a dceru Petru, jak jinak rovněž 
učitele. Manželka mu po celý život byla vel-
kou oporou.
 Vraťme se k  jeho učitelské kariéře. 
Své žáky vedl k  úctě k  mateřskému jazy-
ku i  četbě literatury jako zdrojům životní 
moudrosti. V  tělocviku své žáky nabádal 
k  pravidelnému sportování jako prostřed-
ku k uchování si dobré kondice a pevného 
zdraví. 
 Byl skvělý organizátor. Pro žáky školy 
připravil celou řadu sportovních soutěží 
a turnajů, s úspěchem řídil několik sparta-
kiádních nácviků. Jeho volejbaloví svěřenci 
opakovaně dosahovali nejvyšších mistrov-
ských titulů, a  to i  v  rámci republiky. Tré-
nování volejbalových žáků ho nepřestalo 
bavit ani v pozdějším důchodovém věku. 
V roce 1990 usedl na více než dvacet let do 
ředitelského křesla a s vervou se pustil do 
doslova budovatelského díla. Věnoval mu 

spoustu času a energie. Výsledkem je vel-
korysé rozšiřování, modernizace a zkrášlo-
vání školního areálu i  výstavba sportovní 
haly. Se svým týmem zástupců i ostatních 
zaměstnanců se staral o to, aby se všichni 
v práci cítili dobře a škola dobře fungovala.
Za svou celoživotní pedagogickou, vycho-
vatelskou a trenérskou práci obdržel celou 
řadu významných ocenění. Vzpomeňme 
alespoň titul Nejlepší pedagogický pra-
covník Zlínského kraje i  vyznamenání od 
Českého volejbalového svazu – Stříbrnou 
medaili ke 100.  výročí volejbalu a  Čestné 
uznání za neocenitelnou životní práci s vo-
lejbalovou mládeží.
 Před šesti lety proběhla v místní spor-
tovní hale za účasti široké veřejnosti zají-
mavá událost. Připomínaly se na ní výrazné 
postavy bojkovské sportovní historie za 
osobní účasti těch současných, aby se tak 
naznačilo, že do vrcholového sportu mo-
hou proniknout i mladí lidé z malého mo-
ravského městečka.  Zároveň o nich vznikla 
nenápadná, o to záslužnější publikace. 
 Mezi profily dvaceti šesti sportovců v ní 
ale jeden významný chyběl. Právem by tam 
patřil i profil samotného autora textů a také 
iniciátora celé akce Zdenka Ogrodníka.

Do úvodu publikace tehdy napsal: 
„Každý z nás, aniž si toho je vědom, píše svý-
mi činy a postoji malé osobní dějiny a stává se 
tak součástí historie. Také je pravdou, že mno-
ho lidí doprovází v  určitém životním úseku 
nějaká záliba, koníček, který obohacuje jejich 
život či naplňuje osobní ambice. Sport patří 
mezi ty nejčastější a nejoblíbenější.“
 Pátrám-li dál tam, kam až dosáhne má 
paměť, jen těžko na Bojkovsku hledám 
jiného člověka sportu tak věrného a  za-
páleného. Není divu, jeho dědeček Josef 
Ogrodník byl v  roce 1904 zvolen prvním 
náčelníkem Tělocvičné jednoty Sokol. Stal 
se jím později i Zdenkův otec, rovněž učitel. 
I proto byl pohyb doslova jeho celoživotní 
vášní a také oporou v těžkých chvílích. Vo-
lejbal, lyže, plavání, kolo, dlouhé vycházky.
Nenosil na prsou znak se lvem – jako někte-
ří z těch, o nichž v publikaci psal – zato jeho 
zásluhy o rozvoj sportu v Bojkovicích i spor-
tování a zdravý pohyb lidí, dětmi počínaje 
a dospělými konče, jsou srovnatelné s vý-
kony reprezentantů, kteří se jimi stali prá-
vě díky inspirujícím učitelům podobným 
Zdenkovi, vášnivým cvičitelům, motivují-
cím trenérům. Jeho rukama prošly stovky 
žákovských sportovců v  průběhu více jak 

padesáti let jeho úspěšné trenérské práce. 
Poslední generaci se věnoval ještě v  roce 
2021. Jeho věhlas přesáhl hranice okresu, 
ba i kraje.
 Dovolím si odpovědně prohlásit, že úsi-
lí, které vložil do rozvoje životních hodnot 
mladých lidí i  užitečných vlastností – jako 
vytrvalost, píle, nezdolnost, čestnost – tolik 
potřebných pro život, se zcela jistě promítlo 
i do osobních úspěchů mnoha jeho svěřen-
ců.  Měl jsem příležitost dlouhá léta s ním 
hrát v  jednom volejbalovém týmu, jehož 
byl hráčskou oporou, tahounem, vášnivým 
„hecířem“ i  tmelem. Správným parťákem 
na hřišti i mimo něj. A také živou kronikou 
bojkovského volejbalu, jehož dlouhou his-
torii i s profily nejvýznamnějších hráčů se-
pisoval. Protože i ke psaní měl doslova dar 
shůry.
 Až si vy, co jste ho znali, setkávali jste 
se s ním, řešili s ním všelicos nejenom kvůli 
škole a sportu, na něj vzpomenete, zkuste 
si vybavit jeho slova, činy, výsledky práce 
a  zvažujte, v  čem vám mohou být příkla-
dem, podnětem, výzvou. Jeho životní pří-
nos budeme v  našem městě nahrazovat 
velmi obtížně, půjde-li to vůbec!
 Zdenkův životní příběh se stal význam-
nou součástí bojkovské historie, do které 
vytrvale vstupoval jako učitel, ředitel školy, 
trenér, sportovec, patriot. A především jako 
skvělý kamarád! Byl vskutku výjimečnou 
osobností. Jeho svižně kráčející postava 
bude v ulicích města chybět. Uměl se s lid-
mi zastavit, zeptat se s pochopením, jak se 
jim daří, a něco vtipného k tomu přidat.
 Nechť ho na jeho nebeské „olympiádě“ 
provází hrdost na vše, co v životě vykonal.
 Čest jeho památce.

Ing. Vlastimil Hela
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Slavnostní zahájení 
nového školního roku 2021/2022

Stmelovací kurzy 
7. ročníku

Mgr. Šárka Pokorná
Jak si pěstovat kamarádství, postup-
ně se poznávat a hledat na ostatních 
spíše to dobré než zlé, když jsme se 
díky distanční výuce skoro celý prv-
ní společný rok ani neviděli? I tak 
by mohla znít základní otázka žáků 
7. ročníku. To, že jsou vazby narušeny, 
se projevilo již v prvních dnech letošní 
školní docházky. Také se během roku 
ve třídách objevilo pár nových tváří, 
a protože nové situace si žádají nová 
řešení, rozhodli jsme se dětem pomo-
ci a zpříjemnit jim start ve staronovém 
kolektivu stmelovacími kurzy.
 Konaly se vždy jeden den pro 
každou třídu v  areálu školy v  termí-
nech 27. 9. a 1. 10. 2021. Program byl 
sestaven tak, aby si žáci hravou for-
mou oprášili zkušenosti a zažili nové 
situace na základě principů respektu, 
spolupráce a domluvy, bez kterých se 
žádné společenství neobejde. Aby po-
chopili, že v  jednotě je síla a kolektiv 
funguje dle svého nejslabšího člán-
ku, kterým může být v  každé situaci 
někdo jiný, a jen vzájemná podpora 
a pomoc vede k celkovému dobrému 
výsledku. 
 Třídní učitelé, vedoucí kurzu, pro-
gramové lektorky z DDM a zázemí 
školy poskytli nejlepší podmínky pro 
to, aby byl kurz, i když na tak krátkou 
dobu, zábavný, příjemný a hlavně pří-
nosný. 
 Dle jejich společných výstupů si 
každý svůj potenciál uvědomil. A jak 
svá společná léta v jedné třídě prožijí, 
je již nyní jen na nich samotných.

Adaptační kurz 6. ročníku

Mgr. Petra Brůzlová 
První zářijový den otevřela Základní škola 
T. G. Masaryka svou náruč nejen stávajícím, 
ale i novým příchozím z  okolních vesnic, 
a to zejména žákům 6. ročníku.
 Start po distanční výuce minulého 
roku, ale i přechod na 2. stupeň školy způ-
sobil, že se šesťáci první dny stydlivě okou-

kávali a na nás bylo, abychom jim to sezna-
mování a oťukávání usnadnili a zpříjemnili. 
 Proto se ve dnech 13. a 14. září přes 
40 dětí zúčastnilo adaptačního kurzu s ná-
zvem Jedeme v  tom společně. A protože 
nás stále obklopuje hrozba pandemie, úto-
čiště nám tentokrát nabídl školní areál a o 
hladký průběh včetně stravy se postaralo 

provozní zázemí naší školy. 
 Byly to hezké dva dny, během nichž děti 
získaly osobní povědomí, jak se chovat, pře-
mýšlet a řešit problémy jako team. A nakonec 
se samozřejmě jako TEAM i radovat. Přejme 
jim, aby jim tento zážitek a společná zkuše-
nost, nová kamarádství a soudržnost vydrže-
ly co nejdéle, a to nejen ve školních lavicích.

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhlo ve středu 1. září 2021 před bu-
dovou Základní školy T. G. Masaryka. Žáky v novém roce přivítal ředitel školy Zdeněk 
Ogrodník a hodně úspěchů jim popřál také pan starosta Petr Viceník.

Akce školy
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Akce školy

Halloween odpoledne ve školní družině
Jitka Hanková
Ve středu 3. listopadu proběhlo ve školní 
družině Halloween odpoledne.
 Děti si namalovaly dýně, netopýry
 a vytvořily z látky duchy a škrabošky. 
V prostorách atletického hřiště si zaspor-
tovaly a zasoutěžily v netradičních disci-
plínách. Odpoledne se ukončilo v prosto-
rách družiny, kde jednotlivé ročníky měly 
možnost vyrobit si lampičku, účastnit se 
taneční soutěže.
 Děti byly odměněny diplomy a drob-
nými dárky.
 Všem se odpoledne líbilo a těšíme se 
na další HALLOWEEN.

Adventní setkání – nesetkání
Mgr. Leona Turčinková
 Pátek 26. listopadu 2021. Den s velkým 
D nejenom pro ZŠ T. G. Masaryka, ale i pro 
celé Bojkovice a okolí, den, na který jsme se 
všichni po roční pauze tak těšili a nadšeně 
ho vyhlíželi! ADVENTNÍ SETKÁNÍ. Pouze 
dvě slova, za kterými se skrývají tři měsíce 
plánování, dvouměsíční nacvičování ve 
třídách, stovky hodin organizace, mraky 
osobních schůzek, telefonů či emailů, ne-
spočet času, vypjatých situací a v neposled-
ní řadě i financí.
 Kvůli deštivé předpovědi se stalo Tilli-
chovo náměstí již den předem svědkem 
generální zkoušky, kde se téměř 300 žáků 
naší školy, včetně jedné školkové třídy, vy-
střídalo na pódiu. Piloval se nástup, zpěv, 
tanec, básničky, moderátorské dialogy… 
A že jim to všem neskutečně šlo! Dětské 
tvářičky zdobily úsměvy, radost i pýcha, že 
něco umí, že něco dokážou a že to už zítra 
předvedou rodičům, prarodičům, kamará-
dům!
 Ze školní jídelny se linula vůně zabijač-
kových specialit, dozdobovaly se perníčky 
a dodělávaly se dětské výrobky určené 
k prodeji. Místní náměstí dostalo z vánoč-
ních dekorací a osvětlení nový kabát a za-
plňovalo se prodejními stany, dřevěnými 
stánky, stoly i lavičkami. 
 Nadějná čtvrteční tma vše ukryla svým 
pláštěm a rázem se stala svědkem toho, 
co si nikdo nepřál – vyhlášení nouzového 
stavu. Naše společná vize krásné adventní 
akce se v mžiku rozplynula. Z naděje se sta-
la beznaděj… Nesetkáme se…
 A tak se celý páteční den nesl v upla-

kaném duchu stejně jako počasí. Paní ku-
chařky hned ráno rozehřály kotle, všechny 
zabijačkové dobroty s  láskou dochutily a 
odpoledne je na náměstí v  dešti prodaly. 
Vánoční strom se za dohledu čertovské 
družiny taktéž rozsvítil a tím alespoň trošku 

vnesl vánoční atmosféru do našich myslí.
I přes tuto neveselou dobu však musíme
 i nadále věřit. Věřit v  to, že svět se zase 
uzdraví, že úsměvy budou znovu viditelné 
a že se v příští předvánoční čas budeme 
moci opět společně radovat! 

Den pro Ukrajinu
Mgr. Ria Popelíková
V  pondělí 14.3.2022 proběhl  Den pro 
Ukrajinu, kdy se naše škola zahalila do 
ukrajinských národních barev. Žáci i za-
městnanci tento den přišli v  modrožlu-
tém oblečení, aby tak vyjádřili svou soli-
daritu.  Místo obvyklé výuky strávili žáci 
první hodinu se svými třídními učiteli, se 
kterými shrnuli své dosavadní poznatky 
a vytvořili třídní plakát. V 9 hodin se pak 
všichni žáci i zaměstnanci školy setkali ve 
vstupním vestibulu, který se po krátkém 
proslovu pana ředitele s přáním brzkého 
ukončení válečného konfliktu rozezněl 

slovy písně Náměšť od Jaroslava Hut-
ky: „Krásný je vzduch, krásnější je moře, 
co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? 
Usměvavé tváře…“ Doufejme, že její zá-
věr „… co je však největší, co je však nej-
větší? Ta lidská svoboda…“  bude platit 
i pro Ukrajinu.
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Páťáci v technologickém centru
Mgr. Jolana Navrátilová
Žáci pátých tříd navštívili v březnu při ex-
kurzi v  rámci učiva informatiky inovační 
a technologické centrum ve Střední prů-
myslové škole v Uherském Brodě.
 Po prohlídce zajímavých technických 
exponátů si vyzkoušeli práci s  elektronic-
kou stavebnicí Boffin. Úkolem bylo sesta-
vit elektrický obvod, který vystřeluje vrtuli. 
Pak si zapojili elektrický obvod pro hudeb-
ní poplach řízený světlem. Všichni zadání 
zvládli a aktivita se stavebnicí se jim líbila.
 Kromě zhlédnutí krátkých videí ve 3D 
kině si zde zasoutěžili ve hře prostřednic-
tvím virtuální reality.
 Exkurze byla pro žáky atraktivní. Po-
chvalu si zaslouží všechny dívky, kterých je 
v letošních pátých třídách menšina, proto-
že se i ony s nadšením zapojily do nabíze-
ných činností.

Koncentrační tábor v Osvětimi
Mgr. Olga Rybnikářová 
a Viola Prachařová, žákyně IX. B
 Návštěva Osvětimi je něco, na co v 
životě nezapomenu ani já, ani moji spo-
lužáci.
 Když jsme přijeli, zasáhla mě úzkost. 
Úzkost z toho, že právě teď vstupuji tam, 
kde se odehrávaly tak strašné a hrůzné 
věci. Stát v místech, kde několik stovek 
tisíc lidí přijelo s  tím, že jedou za prací. 
Neměli přitom vůbec ponětí, co všechno 
je zde čeká a co všechno si prožijí. 
 Je to pocit, který opravdu nejde po-
psat a vysvětlit, protože to zcela jistě na 
každého působí jinak. Jsem ale ráda, že 
jsem měla tu možnost se do Osvětimi 
podívat, protože ne všichni ji mají a bu-
dou někdy mít. 
 Myslím, že je důležité, aby to člo-
věk viděl na vlastní oči a uvědomil 
si, jakými hrůzami museli muži, ženy 
a děti projít. Na tento „výlet” opravdu 
nikdy v životě nezapomenu.
 Takto popsala své dojmy žákyně 
devátého ročníku po návratu z exkur-
ze v Muzeu Osvětim, v polském měs-
tě, které se nachází na místě, kde za 
2. světové války existoval největší vy-
hlazovací tábor. V současnosti je to je-
diný tábor ponechaný v tak velké části 
v původním stavu. Žáci si ve čtvrtek 5. 
května 2022 prohlédli rozsáhlý areál 

rií nebo místa, kde se konaly selekce 
transportů. 
 V závěru exkurze si všichni uvědo-
mili, že historii holocaustu si musíme 
stále připomínat, aby se nemohla opa-
kovat.

bývalého tábora Auschwitz I s  autentic-
kými baráky, strážnicemi a budovami, ale 
také unikátní sbírku osobních předmětů, 
spjatých s  utrpením obětí holocaustu. 
V  táboře Auschwitz II – Birkenau viděli 
zříceniny plynových komor a kremato-
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Za Nerudou do divadla
Mgr. Olga Rybnikářová
Výuka devátého ročníku byla ve čtvrtek 
21. dubna 2022 netradiční. Po první hodi-
ně se slavnostně odění deváťáci vydali do 
Městského divadla Zlín, kde zhlédli před-
stavení Z povídek malostranských hostu-
jícího Divadla Náměstíčko.
 Celým představením provází diváky 
sám Jan Neruda, který se právě rozhodl, 
že se stane spisovatelem. Brilantně vy-
pravuje příběhy prostých lidí z  pražské 
Malé Strany poloviny 19. století, jak je sám 
zažil a už jako dítě vnímal. Příběhy, kde 
pomluva či zlomyslný žert může zničit 
lidský život, kde letitá nevraživost může 
skončit smírem, příběhy, v nichž se obje-
vuje láska i neláska v různých podobách. 
Během představení před námi ožívají 
postavy čtyř autorových povídek – Psá-
no o letošních dušičkách, Pan Ryšánek 

a pan Schlegl, Přivedla žebráka na mizinu 
a O některých domácích zvířátcích.
 Ve společnosti Jana Nerudy a výbor-

ných divadelních herců jsme prožili krás-
né čtvrteční dopoledne a odnesli jsme si 
příjemný kulturní zážitek.

HURÁ! JARO JE TADY!
Jitka Hanková
Všechny děti ve školní družině se podílely 
na tradičním vítání jara. Proběhl den věno-
vaný svátkům jara –  Velikonocům, kde si 
děti povídaly o Pašijovém týdnu, o postní 
době, která vychází na 6 týdnů, v níž každá 
neděle má svůj název. Na toto téma probě-
hl zábavný kvíz a nejlepší byli odměněni.
 Následovaly závodivé hry a nechybělo 
ani zdobení velikonočních perníčků. Děti si 
vyrobily velikonoční zápichy, kraslice nebo 
velikonoční dekorace.
 Povelikonoční čas byl zpestřen  peče-
ním pizzy. V  každém oddělení probíha-

la  výtvarná soutěž  na téma Jaro. Nejlepší 
práce pak byly zaslány do městské knihov-
ny k vystavení.

Den matek ve školní družině

Zápis 
do první třídy

Mgr. Jitka Josefíková
Ve čtvrtek 7. dubna k nám do školy zaví-
tali budoucí prvňáčci. Po dvouleté odml-
ce, kdy zápis proběhl pouze elektronicky, 
jsme se s  dětmi a jejich rodiči konečně 
mohli setkat ve škole.
 Malí školáci nám ukázali, jak krásně 
umí zpívat, vyprávět i recitovat. Nakreslili 
nám pěkné obrázky a při krmení plyšo-
vých pejsků předvedli své matematické 
dovednosti. Za svou snahu si odnesli
 i malý dáreček na památku.
 Jsme rádi, že se dětem ve škole líbilo, 
a v září se budeme těšit na 40 šikovných 
prvňáčků.

Jitka Hanková
Dne 6. května 2022 proběhlo ve  ŠD 
zábavné sportovní odpoledne k příle-
žitosti Svátku matek. Počasí nám sice 
moc nepřálo, ale účast byla hojná. Děti 
s  maminkami si zahrály Srandamač 
nebo minigolf, prošly si také naučnou 

stezku. Ve školní zahradě si opekly 
špekáčky. Děti maminkám slavnostně 
zazpívaly píseň, při níž jedno oko nezů-
stalo suché, a předaly přáníčka, která si 
pro ně vyrobily.
 Velké poděkování patří maminkám 
a dětem za jejich účast.



8

Akce školy

80 let od události, která změnila běh 2. světové války
Mgr. Zdeněk Ogrodník
Vyučující Základní školy T. G. Masaryka si 
s žáky 9. ročníku připravili dramatické vy-
stoupení u příležitosti 80 let od likvidace 
říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Celý svět má tento čin spojen se slovem 
ATENTÁT, ale Češi ho dodnes vnímají jako 
likvidaci jednoho z největších tyranů no-
vodobých dějin. Proto je nesmírně důle-
žité, abychom na tyto činy nejen nezapo-
mněli, ale abychom si je vždy připomínali. 
 Pásmo, které zaznělo v  předvečer 
výročí atentátu na Tillichově náměstí, 
slovem provázela děvčata Ludmila Doli-
nová a Markéta Slámečková, brigádního 
generála a strůjce celého atentátu Fran-
tiška Moravce ztvárnil Sebastian Marušák. 
V rolích československých výsadkářů se 
pak představili Štěpán Tyrolt jako Jan 
Kubiš a Adam Bětík coby Josef Gabčík.  
Pásmo s nimi nacvičila paní učitelka Petra 
Brůzlová. Žákyně devátého ročníku se dále 
představily se sborovou písní z filmu Lidi-
ce s názvem Plamen. Vystoupení si připra-
vily s paní učitelkou Veronikou Kalusovou. 
Výstavu výtvarných prací žáků 2. stupně, 
které jsou ke zhlédnutí na náměstí, zaští-
tila paní učitelka Šárka Pokorná. Dále se 
na její realizaci podílely paní učitelky Petra 
Skočovská a Tereza Zvoníčková.
 Když se zamyslíme nad historickým 
významem této události, pochopíme, jak 
velký měla vliv na další budoucí vývoj ne-
jen naší malé země. Akt našich výsadkářů 
měl nedozírné následky, které si ne všich-

Mírový běh v Bojkovicích
Jitka Hanková
Co si představit pod slovem MÍR? Tato 
otázka se v měsíci květnu často objevova-
la na besedách ve školní družině.
 S  dětmi jsme si povídali o možnos-
tech, jak sdělovat lidem, co to mír je a jak 
se v  míru chovat, abychom v  něm stále 
žili. Každý dostal prostor toto slovo defi-
novat a vyjádřit, co si pod ním představu-
je. Seznámily se s  Mírovým během, jeho 
smyslem a záměrem.
 12. května jsme závodníky přivítali, 
když probíhali Bojkovicemi. Na atletickém 
hřišti si děti vyzkoušely nést pochodeň, 
dozvěděly se o jejím významu a o historii 
a smyslu závodu.
 V dalším týdnu si pak na toto téma na-
kreslily obrázky, které byly vyhodnoceny 
a vystaveny na nástěnné tabuli v prosto-
rách školní družiny.

ni občané uvědomovali a dodnes mož-
ná neuvědomují. Byl to akt, který změnil 
běh 2. světové války. Britové a Francouzi 
odvolali podpis pod Mnichovskou do-
hodou, v  níž kdysi došlo k  rozbití naše-
ho prvorepublikového Československa, 
a jasně tím vyjádřili souhlas s atentátem. 
Třetí muž říše a strůjce konečného řešení 
nejen židovské otázky byl zlikvidován. Byl 
odstraněn muž, jehož plány zasahovaly 
mnohem dále. Vyvraždit všechny židov-
ské spoluobčany, Romy, homosexuály, 
ale především všechny slovanské národy. 

Je nepochybné a neoddiskutovatelné, že 
tento záměr by se mu povedlo uskutečnit 
a dotáhnout do pro něj zdárného kon-
ce. Důsledky pro obyvatele Protektorátu 
Čech a Moravy byly samozřejmě nedozír-
né a nesmírně tragické. Nastalo období 
heydrichiády - období největšího běsnění 
v historii naší země. Každodenní popravy, 
vypalování obcí, vraždění nevinných lidí. 
A samozřejmě hrdinná smrt výsadkářů, 
kteří se nebáli postavit na odpor zlu a po-
razit ho.
 Čest jejich památce!



9

Akce školy 

Habsburská Vídeň
Mgr. Pavlína Berčíková
     Ve čtvrtek 19. května se žáci 8. ročníku 
se svými vyučujícími zúčastnili poznávací-
ho zájezdu do hlavního města Rakouska. 
Byl to jeden ze dvou letos pořádaných zá-
jezdů do Vídně. Po celou dobu programu 
s  názvem Habsburská Vídeň nás provázel 
profesionální průvodce PhDr. Pavel Kočí ze 
vzdělávací agentury v Kroměříži. A tak jsme 
se kromě návštěvy památek dozvěděli 
ještě spoustu zajímavostí. Mimo jiné také 
například o tom, jakou dietu držela a kolik 
centimetrů v pase měla rakouská císařovna 
Alžběta Bavorská, jak Alžběta – slavná Sisi 
– spávala, kolik kadeřnic česalo její krásné 
vlasy, po kom jsou pojmenovány sisinky, 
z jakého masa se dělá pravý vídeňský řízek 
nebo jak vznikl proslulý Sachrův dort. Za 
tohoto poutavého vyprávění jsme navštívili 
věhlasný zámek a zahrady v Schönbrunnu, 
kolonádu Gloriette a obdivovali Neptuno-
vu fontánu. 
     V  centru Vídně jsme šli kolem přírodo-
vědného a historického muzea, Hofburgu, 
muzea císařovny Sisi, sídla rakouského 
prezidenta, jezdecké školy, zastavili jsme 

se u římských vykopávek. Ulicí Uhelný trh 
s luxusními obchody jsme se dostali až na 
Stephanplatz s  gotickou katedrálou Ste-
phansdom. Tam jsme měli čas na  nákupy 
suvenýrů či malého občerstvení. V zahradě 
u památníku Alžběty Bavorské jsme si vy-
slechli další zajímavosti z jejího života a pak 
už jsme vyrazili užít si další a nejočekáva-
nější část zájezdu v zábavním parku Pratru.
   Celý výlet se krásně vydařil, sluníčko nás 

opálilo, hodně nového jsme se dozvěděli 
a užili si plno zábavy. Velké poděkování pat-
ří panu průvodci PhDr. Pavlu Kočímu a také 
paní učitelce Petře Brůzlové, která letos zá-
jezdy zorganizovala. 

Na Světlovském bále se opět tančilo a zpívalo
Mgr. Jitka Maštalířová
Tillichovo náměstí se po třech letech 
opět stalo místem pro setkání folkloristů 
a příznivců FS Světlovánek, který se od-
vážně pustil do příprav 16. ročníku MFF 
Světlovský bál. A že to nebylo lehké, to 
asi není potřeba připomínat. Doba covi-
du udělala své a nebylo jednoduché vše 
obnovit a vrátit do starých kolejí. Pozvá-
ní zahraničních souborů bylo nereálné, 
tak se letošní ročník odehrával v  režii 
souborů z  ČR. Návštěvníci se mohli ve 
dvou sobotních programech potěšit 
folklorem ze Slovácka a Valašska a díky 
Jánošíčku, který zpracovává slovenský 
folklor, také tanci z Horehroní a Liptova. 
Děti i dospělí předvedli skvělé výkony 
a zaplněné náměstí se bavilo. Světlovský 
bál byl netradičně zahájen pátečním vy-
stoupením profesionálního VUS Ondráš, 
se kterým jsme se procházeli po čes-
kých, moravských a slovenských krajích 
v  pořadu Ondrášovské putování. Toto 
vystoupení bylo opravdovým kulturním 
zážitkem a myslím, že nikdo nelitoval, 
že Ondráši doputovali až do Bojkovic. 

Oba dva dny si všichni skvěle užili, našim 
nejmenším se jejich první vystoupení moc 
povedlo, starší děti Světlovánku v  dopro-
vodu muziky ZUŠ se rovněž vytáhly a od 
dospělého souboru Světlovánek v dopro-
vodu Bojkovjanu a Koménky se skvělé vý-
kony již očekávají. Krásné zpěvy a tance ze 
Strání a Starého Hrozenkova v jejich podá-
ní se určitě v nabité konkurenci neztratily. 
Letos jsme pro děti připravili i folklorní do-
poledne plné her a tanců a také možností 

vyzkoušet si rukodělné práce ve folklor-
ních dílnách. Děti se skvěle zapojovaly 
a nově zařazený program měl úspěch.
 Naše škola je podporovatelem 
Světlovského bálu a poskytuje zázemí 
v podobě stravování a ubytování, za což 
patří poděkování vedení školy a také 
paní kuchařkám. Pochvalu si zaslouží 
i všichni naši žáci, kteří jsou členy složek 
DFS Světlovánek a svůj volný čas věnují 
folkloru.
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Přijetí nejlepších vycházejících žáků starostou města
Ve středu 8. 6. 2022 byli v  obřadní síni 
městského úřadu slavnostně přijati pa-
nem starostou Petrem Viceníkem nejlepší 
vycházející žáci 9. ročníku. 

Třídní učitel Mgr. Vlastimil Ogrodník
IX. A třída: Adam Kalík, Kristýna Kozáčko-
vá, Antonie Samiecová

Třídní učitelka Mgr. Diana Jančářová
IX. B třída: Silvie Navrátilová, Agáta Ur-
bánková, Eliška Viceníková

Třídní učitelka Mgr. Olga Rybnikářová
IX. C třída: Adéla Dubovská, Emma Char-
vátová, Lucie Josefíková, Markéta Slámeč-
ková

Nejlepší sportovci: Adam Kalík, Iveta Ra-
dová

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023
Mgr. Jiří Šmíd
Z  celkového počtu 55 deváťáků bylo 
přijato na obory s maturitou 47 žáků, tj. 
85 % z celkového počtu, na obory s vý-
učním listem 8 žáků, tj. 15 %.
 Žáci se rozjedou k budoucímu stu-
diu do více než dvou desítek různých 
škol. Nejvzdálenější školou je Konzer-
vatoř Duncan centre v Praze. 
 Největší zájem projevili žáci o stu-
dium na Střední škole průmyslové, 
hotelové a zdravotnické v Uherském 

Hradišti, zápisový lístek tam podalo je-
denáct žáků. Po pěti žácích nastoupí na 
Střední průmyslovou školu a Obchodní 
akademii v Uherském Brodě, Gymnázium 
Jana Pivečky a Střední odbornou školu 
ve Slavičíně a Střední odborné učiliště 
v  Uherském Brodě. Následují Obchodní 
akademie, Vyšší odborná škola a Jazyko-
vá škola s právem státní jazykové zkouš-
ky Uherské Hradiště se čtyřmi zapsaný-
mi žáky, Gymnázium J. A. Komenského 
Uherský Brod se třemi žáky, Střední od-

borná škola Luhačovice se třemi žáky. 
 Ze vzdělávacích oborů byl největší 
zájem o Gymnázium všeobecné s de-
víti přijatými žáky, Ekonomika a pod-
nikání s osmi žáky a Praktická sestra se 
šesti žáky.
 Na víceleté gymnázium se hlásili 
dva žáci pátého ročníku. Po úspěšném 
absolvování přijímacích zkoušek byli 
přijati ke vzdělávání na Gymnáziu Jana 
Pivečky ve Slavičíně.

Soutěže a úspěchy našich žáků

Okresní kola soutěží:
Emma Charvátová, IX. C       Víc hlav, víc rozumu (4. místo), Olympiáda ČJ (4. místo),
                                                  Chemická olympiáda (9. místo)
Petr Gavenda, VIII. C             Pythagoriáda (1.- 5. místo), Víc hlav, víc rozumu (4. místo)
Daniela Tyroltová,VII. A            Archimediáda (1. místo)
Jakub Hanke, VI. B                       Biologická olympiáda (10. místo)
Krajská kola soutěží:
Emma Charvátová                      literární soutěž Spěchej pomalu (3. místo)
Antonín Šitavanc, V. B               Pangea (7. místo)
David Šturma, VI. B                     Pangea (10. místo)
Kristýna Kozáčková, IX. A         Pangea (5. místo)
Šimon Chmela, VIII. D                Pangea (3. místo)
Třída VI. B                                       Matematická soutěž třídních kolektivů (2. místo)
Republiková kola soutěží:
Emma Charvátová, IX. C           VV soutěž Hrdinové pandemie (2. místo)
David Lahuta, VI. B                      VV soutěž Máme rádi přírodu (2. místo)
Vojtěch Waclawik, VI. B              VV soutěž Máme rádi přírodu (zvláštní cena poroty) 
Šimon Chmela, VIII. D Pangea (24. místo)
Natálie Ondrušková, VIII. A Soutěž zpěváků lidových písní

Kdo chce a umí, má k  úspěchům nakročeno. Žáci, kteří se letos zúčastnili školních, 
okresních i krajských kol nejrůznějších soutěží, jsou toho důkazem. Mají chytré hlavičky 
a my jim i jejich učitelům gratulujeme. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Literární soutěž 
Spěchej pomalu!

Mgr. Olga Rybnikářová
Letos proběhl 9. ročník literární soutěže 
Spěchej pomalu!, kterou vyhlašuje Střed-
ní odborná škola v Luhačovicích pro žáky 
8. a 9. tříd základních škol. Porota vedená 
básníkem Jiřím Žáčkem vybírala nejlep-
ší práce celkem ze 103 zaslaných prací 
z 23 základních škol. Krásné 3. místo zís-
kala žákyně Emma Charvátová z IX. C naší 
školy. Ocenění jí předala paní ředitelka 
SOŠ v Luhačovicích. Blahopřejeme!
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Velký úspěch ve 
výtvarné soutěži 
Máme rádi přírodu
Mgr. Šárka Pokorná
Naši malí výtvarníci opět slavili úspěch 
v celorepublikové výtvarné soutěži po-
řádané hnutím Brontosaurus, tentokrát 
na  téma „Máme rádi přírodu“ s  podná-
zvem „Ekofór“. Za kategorii 4. – 6. třída, 
kde se zapojily děti ze třídy 6. B v rámci 
výtvarné výchovy i děti navštěvující druži-
nu, naše škola posbírala hned dvě vítězná 
místa a jedno ocenění poroty.
 29. ledna si pak výherci jeli osobně 
se svými rodinnými příslušníky převzít 
diplomy a ceny na slavnostní vyhlášení 
do knihovny Jiřího Mahena v Brně. Všem 
třem oceněným žákům srdečně gratulu-
jeme! Nutno ale pochválit i všechny další 
zapojené žáky, neboť i jejich práce byly na 
toto téma obzvlášť zdařilé.
2. místo:  David Lahuta, VI. B
3. místo:  Adéla Nicol Gabrhelová, IV. B
Ocenění poroty:  Vojtěch Waclavik, VI. B

V PANGEE JSME 
V CELOSTÁTNÍM FINÁLE!
Mgr. Jitka Malíčková
V  uplynulém období absolvovalo školní 
kolo celostátní matematické soutěže cel-
kem 258 žáků z 1. a 2. stupně. Letošní sou-
těžní úkoly byly vytvořeny ze dvou tema-
tických okruhů. První se týkal námořních 
cestovatelských objevů a druhý se zabýval 
různými typy her. V polovině měsíce dubna 
našli žáci na svých online účtech výsled-
ky soupeření a bodový zisk, který si mohli 
porovnat se stejně starými soupeři z  celé 
republiky.
 Nejlepšího výsledku dosáhl  Šimon 
Chmela z VIII. D, který se v rámci kraje umís-
til na  3. místě  a postoupil do  finálového 
kola v Praze, kde obsadil 24. místo.
 Další pěkné výkony v rámci kraje před-
vedli:
Antonín Šitavanc z V. B – 7. místo
David Šturma z VI. B – 10. místo
Kristýna Kozáčková z IX. A – 5. místo

Okresní kolo 
Archimediády

Mgr. Libor Zemánek
V úterý 10. 5. se uskutečnilo na Gym-
náziu v Uherském Hradišti okresní kolo 
Archimediády. Jedná se o tradiční fyzi-
kální soutěž pro žáky 7. ročníku, kteří 
musí nejprve v  rámci domácího kola 
správně vyřešit čtyři příklady a expe-
rimentální úlohu, aby mohli postoupit 
do již zmíněného okresního kola.
 Zúčastnilo se šestnáct úspěšných 
řešitelů domácího kola. Soutěž byla 
rozdělena na část testovou, kdy žáci 
mohli vybírat správné odpovědi, a část 
početní, která obsahovala čtyři příkla-
dy. Z  naší školy byly vybrány žákyně 
Daniela Tyroltová a Anna Stojaspalo-
vá. Je vidět, že děvčata fyzika baví, což 
jednoznačně potvrdila Daniela, která 
získala krásné 1. místo. Srdečně gratu-
lujeme k vynikajícímu výsledku. 

48. ročník Olympiády v českém jazyce
Mgr. Olga Rybnikářová
Ve čtvrtek 3. února 2022 proběhlo školní 
kolo celorepublikové soutěže Olympiáda 
v českém jazyce, jehož se letos zúčastnilo 
13 žáků devátého ročníku.
Soutěž se skládá ze dvou částí – jazyko-
vé a slohové. Žáci nejprve řešili zajímavé 
úkoly z různých oblastí české gramati-

ky – tvarosloví, skladby, zvukové stránky 
jazyka, tvoření i významu slov. Potom se 
věnovali slohové práci  U nás na náměstí 
/ návsi, kterou měli za úkol zpracovat for-
mou prózy v  maximální délce 300 slov. 
První místo získala žákyně Emma Charvá-
tová z IX. C a na druhém se umístila Mar-
kéta Slámečková z IX. C. 

Soutěž v SUDOKU 
na 2. stupni vyvrcholila školním finále
Mgr. Jitka Malíčková
Dne 12. 5. 2022 proběhlo školní kolo 
v luštění Sudoku. Do soutěže se nomino-
valo celkem 12 luštitelů ze 7. – 9. ročníku. 
Podmínkou nominace bylo vyřešení šesti 
křížovek ve třech barevných kolech.
 Všichni účastníci školního kola bojo-
vali v luštění na čas, kdy během určeného 
časového limitu měli doplnit co nejvíce 
křížovek.
 Nejrychlejší luštitelkou se stala Tereza 
Štencelová z VIII. B s bravurním výkonem 
a ziskem 389 bodů, na druhém místě 
skončil Martin Chmela z VIII. A s 292 body 
a pěkný výkon podala na třetím mís-
tě i  Eliška Michalčíková  s  výkonem 251 
bodů.
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Matematický klokan
Mgr. Hana Lukášová
V pátek 18. března proběhla v celé republi-
ce soutěž Matematický klokan. Na základní 
škole probíhá ve 4 kategoriích. Žáci řeší lo-
gické úlohy za 3, 4 a 5 bodů.
 Z naší školy se zapojilo 87 žáků. Děkuje-
me za účast a výhercům gratulujeme!  

Cvrček (2. – 3. ročník)
 1. Filip Josefík (III. B)
 2. Bonnie MacFarlane a Adéla Po-
lanská (obě III. B)
Klokánek (4. – 5. ročník)
 1. Antonín Šitavanc (V. B)
 2. Eliška Pokorná (V. A)
 3. Matěj Hamrlík (V. B)
V rámci okresu se Filip umístil na děleném 
3. místě a Tonda na děleném 2. místě. Velká 
gratulace!

Víc hlav 
– víc rozumu
Emma Charvátová, 9.C
Před nedávnem se na Gymnáziu Jana 
Pivečky ve Slavičíně uskutečnila soutěž 
Víc hlav – víc rozumu.
 Naši školu jsme reprezentovali ve 
dvou dvoučlenných družstvech. Řešili 
jsme deset velmi zajímavých úkolů, 
mezi kterými se objevila i morseovka 
či starší hra „lodě“. Museli jsme vyřešit 
spoustu šifer a také sirkové hlavolamy 
a úlohy o věku. Pracovali jsme s geo-
metrickou sítí, ze které měl vzniknout 
určený domeček. Bylo to matematic-
ko-logické uvažování.
 Nakonec se naše družstva umístila 
na 4. a 11. místě.

Benjamín (6. – 7. ročník)
 1. Tobiáš Konečný (VI. B)
 2. Matyáš Charvát (VI. B)
 3. Julie Míčová (VII. B)
Kadet (8. – 9. ročník)
 1. Jan Ondrušek (VIII. B)
 2. David Rak (VIII. B), Petr Gavenda 
(VIII. C) a Tadeáš Pešek (IX. A)

Slavnostní pojmenování sportovní haly
Město Bojkovice uspořádalo v sobotu 21. 
května 2022 slavnostní pojmenování naší 
sportovní haly po emeritním řediteli Mgr. 
Zdeňku Ogrodníkovi.
 Před několika málo měsíci jsme se 
naposled rozloučili s dlouholetým emerit-
ním ředitelem Základní školy T. G. Masary-
ka a významným občanem našeho města, 
Mgr. Zdeňkem Ogrodníkem.
 Jeho bohatý život stál na třech základ-
ních pilířích. Prvním z nich bylo pevné 
rodinné zázemí v čele s manželkou Evou 
a dětmi Zdeňkem, Petrou a vnučkou Lucií. 
Druhým byla jeho pedagogická a ředitel-
ská práce. Jako ředitel školy za více než 
dvacet let rozšířil areál školy o tři nové 
krásné budovy – o učebnový pavilon, 
o vstupní a stravovací trakt, moderní at-
letické hřiště, beachový kurt, minigolfový 
oddychový park a o tuto krásnou spor-

tovní halu, kterou nám všichni mohou 
jenom závidět. Třetím pilířem jeho života 
byl sport, obzvláště volejbal, který nejdří-
ve aktivně provozoval a poté se coby pe-
dagog a trenér zabýval přípravou nových 
talentů, z  nichž to někteří dotáhli ve své 
sportovní kariéře i hodně vysoko.
 Moderní sportovní hala byla otevřena 
v roce 1996. Cvičební plocha má rozměry 
24 x 40 m, výška stropu má v nejvyšším 
bodě 11 m a podlaha je dřevěná. Hala spl-
ňuje podmínky pro všechny sálové sporty.
 Součástí sportovní haly kromě záze-
mí v podobě dvou kabinetů, nářaďovny 
a 6 šaten se sprchami je i sauna s odpočí-
várnou, posilovna a venkovní vířivka pro 
regeneraci po sportovních trénincích. Ty 
v hale probíhají od října do dubna, kdy 
od tří hodin odpoledne do pozdních ve-
černích hodin je využita nejen místními 

spolky a sportovci. Víkendy patří tradič-
ním mistrovským zápasům a turnajům 
ve volejbale, sálovém fotbalu či florbalu. 
Sportovní halu od roku 1996 provozuje 
základní škola, v dopoledních hodinách 
zde probíhá výuka tělesné výchovy žáků. 
Hala tak slouží nejen dětem a mládeži, ale 
celé sportovní veřejnosti z Bojkovic a širo-
kého okolí.
 Jsem hrdý, že naše město Bojkovice 
má takového rodáka. Pamětní deska na 
sportovní hale ho bude stále připomínat 
nám i dalším generacím.
 Na závěr mi dovolte, abych ještě jed-
nou jménem města Bojkovice poděkoval 
panu Mgr. Zdeňku Ogrodníkovi za vše, co 
pro naše město vykonal.
 Čest jeho památce.

Mgr. Petr Viceník, starosta města Bojkovice



Sportovní soutěže

Malí atleti řádí na okresních atletických mítincích!
Mgr. Jan Baier
V  uplynulém období se uskutečnily dvě 
atletické soutěže pro děti prvního stupně 
a na obou na stupních vítězů zářily naše 
školní dresy.
 Oba závody proběhly na ligovém atle-
tickém stadionu v Uherském Hradišti.
 V  okresním finále  Štafetového pohá-
ru (štafetové běhy na 8 x 100 m a 8 x 200 
m) náš tým vybojoval bronzové medaile a 
zajistil si postup do krajského kola. To se ko-
nalo v Holešově, bohužel v termínu, který 
kolidoval s naším školním výletem páťáků, 
takže jsme se ho nemohli zúčastnit. Po-
rovnáním časů nám patří pro tento školní 
rok 8. místo ve Zlínském kraji.
Reprezentovali nás:
mladší
Lukáš Sochor, Jan Jurásek, Filip Josefík, Da-
vid Peprníček, Viktorie Hudáčková, Laura 
Michalcová, Justýna Šmídová, Bonnie Freya 
MacFarlane

13

starší
Matyáš Brhlík, Kryštof Vacula, Prokop Maš-
talíř, Dominik Krysten, Klaudie Turčinková, 
Eva Hanáková, Veronika Machů, Monika 
Svobodová.
 Na  Atletické olympiádě  se soutěžilo

Víc hlav 
– víc rozumu

Slavnostní pojmenování sportovní haly

 v pěti disciplínách (50 m, 600 m, skok da-
leký, hod míčkem a štafeta 4 x 60 m) a náš 
tým stál hned 11x na stupních vítězů. V ne-
oficiálním součtu umístění patří naší ško-
le 2. místo hned za Sportovní ZŠ Uherské 
Hradiště.

Okresní finále 
ve florbalu žáků

Mgr. Jan Baier
Halová sezona je vhodným obdobím 
pro rozvoj florbalových dovedností a 
i na našem prvním stupni se mu vě-
nujeme.
 Florbal je mezi dětmi oblíbený – 
rozvíjí rychlost, vytrvalost, sílu i obrat-
nost a vede děti k  týmovému pojetí 
hry. Nejlepší pak reprezentují školu 
na okresních turnajích. Ten letošní se 
uskutečnil v  Uherském Brodě a zú-
častnilo se ho celkem šest družstev. 
Naši páťáci třikrát zvítězili, jednou re-
mizovali a jednou prohráli (s exmistry 
ČR ze ZŠ Pod Vinohrady). Od druhého 
místa v turnaji a zároveň od postupu 
do krajského finále kluky dělil jedi-
ný gól, ale i tak se bronzová pozice 
v okrese cení.
 Velká pochvala směřuje k  panu 
učiteli Staníkovi, který se chlapcům 
věnuje na florbalových trénincích.
Sestava:
David Valíček, Matyáš Brhlík, Viktor 
Michalčík, Daniel Paška, Martin Hodu-
lík, Prokop Maštalíř, Kryštof Vacula

Lyžařský kurz páťáků

Mgr. Jan Baier
Kyčerka je super príma, i když není žádná 
zima, ani jarní počasí náladu nám nezka-
zí ... se neslo Velkými Karlovicemi během 
lyžáku páťáků na Kyčerce.
 Moderní skiareál v srdci Velkých Kar-
lovic přivítal naši výpravu deštivým po-
časím, zároveň však dobrými sněhovými 
podmínkami na sjezdovkách – nejprve 
sníh mokrý, pak zmrzlý a v pátek, na slu-
níčku, čerstvý technický. 33 dětí tedy moh-
lo naplno prožít standardní prvostupňový 
lyžák, který není jen o lyžování, ale také o 
správné partě, dobré zábavě při hrách, o 
tanečních a hudebních večerech, před-

náškách, soutěžích a třeba karnevalu.
 Slušné ubytování se sociálním zaříze-
ním na pokojích, domácí kuchyně horské-
ho hotelu Kyčerka i návštěva moderního 
aquaparku Vodní svět podtrhla letošní 
úspěšný kurz – po třech dnech i úplní za-
čátečníci jezdili na vleku, žádná nemoc 
ani zranění, slušné chování a vystupování.
 Za zdárný průběh kurzu patří podě-
kování realizačnímu týmu, který se o děti 
po celý týden staral. Byli to instruktoři 
Monika Marková, Jana Ševčíková, Tereza 
Zvoníčková, Zdeněk Ogrodník a Jan Baier, 
vychovatelka a zdravotník v jedné osobě 
Jitka Hanková.
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Vítězové krajského 
finále v Poháru rozhlasu

O nejlepšího 
šplhounka
Mgr. Jan Baier
Ve „zkoušce statiky malé tělocvičny“ si 
zasoutěžili žáci 1. stupně ve šplhu.
 Další ze sportovních soutěží pro 
děti prvního stupně se uskutečnila v 
bouřlivé atmosféře malé tělocvičny. 
Každý soutěžící si zašplhal ve dvou 
kolech. Lepší čas potom rozhodoval o 
konečném pořadí. Navíc průměrný čas 
šplhounků dané třídy určil vítěze v tý-
mové soutěži.
 Nejlepší šplhounek na 1. stupni je 
pro letošek páťák  Viktor MICHALČÍK 
(5,02 s), nejlepší dívkou pak páťač-
ka Veronika MACHŮ (5,52 s).
 Vynaložená dřina v tréninku neby-
la marná – děti jsou opět o kus silnější 
a odolnější.

V okresním finále Mc Donald´s Cupu 
jsme vykopali stříbrné medaile!
Mgr. Jan Baier
Klasický fotbalový turnaj dětí prvního stup-
ně má letos již 23. pokračování a zajíma-
vostí jistě je, že naše škola nechyběla ani 
jednou. Díky kvalitní práci s mládeží v míst-
ní  Viktorce  v  něm tradičně patříme mezi 
nejlepší v okrese.
Letos jsme v kategorii B postoupili z okrs-
kového kola v Uherském Brodě bez obdrže-
ného gólu do okresního finále a v něm nás 
na Městském fotbalovém stadionu Mirosla-

va Valenty v Uherském Hradišti porazila jen 
místní výběrová Sportovní škola. Stříbrná 
medaile a pohár za druhé místo v  okrese 
byly pro kluky zaslouženou odměnou.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť a fotbalu prcků 
obzvlášť :-)
Sestava:
Viktor Michalčík, Teodor Neveselý, Jakub 
Teplý, Kryštof Vacula, Prokop Maštalíř, Da-
vid Valíček, Matyáš Brhlík, Martin Hodulík, 
Šimon Vavrečka, David Kubiš, Josef Jančařík

O nejlepšího skokana
Mgr. Jan Baier
Než děti vyběhnou na jarní hřiště, věnuje-
me se na prvním stupni nejrůznějším halo-
vým aktivitám. Mezi ně patří i skákání přes 
švihadlo, které vyvrcholilo velkým školním 
finále.
 Z třídních kol do něj postoupilo pět nej-
lepších chlapců a pět nejlepších dívek. Úko-
lem závodníků pak bylo snožmo naskákat 
za 1 minutu co nejvíce přeskoků přes švi-
hadlo. Celkem si ve finále zasoutěžilo před 
zraky svých spolužáků 100 malých šikulů z 
1. - 5. ročníku.
 Nejhodnotnější výkon předvedla pá-
ťačka  Noemi KRAMÁROVÁ, která trénin-
kovou pomůcku překonala  168x,  a dru-
hák Matěj LUPTÁK se stejným výkonem! Za 
zmínku ještě stojí i průměrný výkon nejlep-
ší třídy (10 žáků V.A) - 121 přeskoků!
Máme potrénováno a hurá na hřiště!

Mgr. Vlastimil Ogrodník
Pohár rozhlasu je tradiční každoroční sou-
těž, která vytváří a udržuje atletické tradice 
na školách a podchycuje chlapce a děvča-
ta k pravidelnému aktivnímu sportování 
(www.poharrozhlasu.cz).
 Po dlouhých letech se nám podařilo 
v kategorii starších žáků zvítězit v nejpres-
tižnější atletické soutěži, a to v Poháru roz-
hlasu. Po postupu z  okresního kola se 20. 
května 2022 v Uherském Hradišti zúčastnila 
naše dvě družstva i krajského finále. Starší 
děvčata v těžké konkurenci obsadila velmi 
pěkné 5. místo a naši chlapci, k obrovské-
mu údivu všech, dokonce porazili všechny 

atletické a sportovní školy z  Uh. Hradiště, 
Zlína, Kroměříže a zvítězili!
 Hoši zaběhli i nový školní rekord ve šta-
fetě 4 x 60 m, a to skvělým časem 29,01 s 
(29,63 s).
 Moc gratulujeme!
Školu reprezentovali:
 Chlapci – 1. místo: M. Chmela, M. Cho-
vanec, A. Kalík, Š. Tyrolt, J. Ščuka, M. Šimo-
ník, A. Šopík, T. Uchytil, B. Valíček, L. Záboj-
ník, D. Toman
 Děvčata – 5. místo: E. Charvátová, 
D. Kundratová, E. Michalčíková, M. Michal-
číková, N. Pokorná, L. Pospíšilová, I. Radová, 
A. Raždíková, V. Šenkeříková, V. Trnková
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Minifotbal v Uh. Hradišti 
Mgr. Vlastimil Ogrodník
8. června 2022 proběhlo okresní kolo v minifotbale, které se hraje systé-
mem 6 + 1 na polovinu fotbalového hřiště. Kluci odehráli turnaj výborně, 
svou pětičlennou skupinu vyhráli a probojovali se do semifinále, kde po-
razili ZŠ Pod Vinohrady UB. Ve finále pak chlapci podlehli ZŠ Sportovní UH 
a obsadili celkové 2. místo z 9 zúčastněných škol.
 Školu reprezentovali: M. Chmela, M. Chovanec, A. Kalík, A. Bětík, 
S. Marušák, M. Šimoník, A. Koubek, D. Kočica, B. Valíček, M. Ridoško, 
D. Toman

Zátopkův běh v Bojkovicích
Mgr. Radek Polanský
V rámci tradičního závodu se 30. září 2021 
Pod Světlovem uskutečnilo školní kolo ve 
vytrvalostním běhu. 
 Mladší žáci absolvovali trať 1200 m 
a starší žáci 1500 m. Za nepříznivého po-
časí se závodu zúčastnilo 77 žáků a žákyň 
2. stupně. Po dlouhé covidové pauze bylo 
opět krásné stát na stupních vítězů či gra-
tulovat nejlepším.
 Všem patří dík a pochvala za účast 
a organizaci.
 Vítězové jednotlivých kategorií:
Mladší žáci: Jan Koubek
Mladší žákyně: Jindřiška Michalčíková
Starší žáci: Michal Šimoník
Starší žákyně: Eliška Michalčíková

Lyžařský kurz 7. ročníku
žáci 7. ročníku
Druhý lednový týden se žáci sedmého 
ročníku vydali zdokonalit své lyžařské 
schopnosti. Místo již bylo tradiční – Sa-
chova studánka v  Horní Bečvě. A na ly-
žáku se žáci zlepšují nejen v  lyžařských 
schopnostech, ale sbírají spoustu krás-
ných zážitků i v třídním kolektivu.  
Jak se jim na lyžáku líbilo?
 V  neděli 9. ledna začalo naše dobro-
družství na horách v  Beskydech. Mám 
z lyžáku dost zážitků, na které budu ještě 
dlouho vzpomínat. (Liliana)
 Každý den jsme dopoledne i odpoled-
ne lyžovali na svahu, který byl blízko cha-
ty. Jídlo bylo taktéž výborné a společným 
hrám jsme se taky nevyhnuli.
 Měli jsme krásný pokoj a těch 5 dnů 
jsme si náramně užili, jak na svahu, tak na 
chatě. Určitě bych zase jela. (Štěpánka)
 Sjezdovka byla krásně upravená 
a perfektně se na ní lyžovalo. Lyžák jsme si 
určitě moc užili. Byla tam spousta zábavy 
a radosti, ať už na pokojích nebo při hraní 
her. Byla to dobrá zkušenost prožít týden 
s naší třídou. (Michaela)

Sešli jsme se v  neděli před školou, kde 
jsme čekali na autobus, a plní zvědavos-
ti jsme se těšili, až dojedeme na chatu 
Sachova studánka. Výcvik mě moc ba-
vil, všichni jsme s  radostí odpověděli na 
otázku, jestli jsme se zlepšili: „ANO!“ Jsem 

ráda, že jsem tam byla a těším se na další 
lyžák. (Pavla)
 Celý lyžák se nám dost líbil. Jídlo bylo 
super a sjezdovka byla krásná a dobře se 
po ní jezdilo. (Tadeáš)



Letošní vycházející žáci devátého ročníku se svými učiteli

Pedagogický sbor


