Vlaštovka
ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ – šk.rok 2007/2008
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kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou
letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18
muži. Kdy to bylo ? sečti lodě v řádcích a výsledek zapiš do tajenky.
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Vážení čtenáři
oslovuji Vás opět v závěru školního roku prostřednictvím školního časopisu
„Vlaštovka“, který vychází již tradičně koncem června a měl by být jakýmsi ohlédnutím za
uplynulým školním rokem.
Je velmi obtížné popsat v úvodní stránce průběh celého školního roku v celém
rozsahu, proto mi dovolte, abych zde zmínil alespoň některé významné výsledky našich žáků,
o nichž se dočtete dále v časopisu. Velký úspěch zaznamenal Daniel Kuchař 1.místem
v okresním kole olympiády z anglického jazyka, velkou pozornost vzbudili u našich žáků
mladí cyklisté (ze 6.třídy) v dopravní soutěži, kteří postoupili do krajského kola, odkud si
přivezli spoustu zážitků. Neméně úspěšné byly Lenka Bůžková a Michaela Staňová. Obě
dívky ze 7.A se dostaly do první oceněné desítky v mezinárodní výtvarné soutěži nazvané
Barevný svět.
Velmi hodnotným úspěchem byl v letošním školním roce sběr odpadových surovin. za
což patří poděkování všem zúčastněným dětem, rodičům i prarodičům. Kolik papíru a železa
naši žáci nasbírali je uvedeno na dalších stránkách „Vlaštovky“, ale považuji za nutné se o tak
zdařilé akci zmínit již v úvodníku.
V dalším mi dovolte, abych na tomto místě pochválil všechny žáky od 5. až do 9.třídy
a jejich učitele za přípravu tzv. “Olympijských dnů“. V letošním školním roce prezentovaly
jednotlivé třídy státy Severní a Jižní Ameriky, žáci 5.třídy si formou projektu zopakovali
celoroční učivo vlastivědy, zaměřili se na Českou republiku. Výzdoby svých tříd a
představení svého státu se zhostili všichni velmi originálně a zdařile, proto měla porota
(složená ze zástupců města, SRDPŠ a vedení školy) velmi těžkou úlohu hodnotit jednotlivé
třídní kolektivy v rámci této soutěže.
Druhým celoškolním projektem byly návštěvy jeskynních útvarů v rámci akce
„Poznávej svůj region“, kdy žáci vybrané lokality nejen navštívili, ale během jejich prohlídek
zpracovávali nové informace s pomocí průběžně vyplňovaných pracovních listů.
Nemohu zde pouze chválit, musím se zmínit také o faktu, že i na naší škole se
v průběhu školního roku vyskytlo několik negativních jevů, které jsme však důslednou
prevencí a následným rozborem za pomoci pedagogů a kompetentních pracovníků úspěšně
zvládli.
V oblasti materiálního vybavení školních budov se nám podařilo s finančním
zajištěním ze strany zřizovatele provést výměnu oken v budově 2.stupně školy a rekonstrukci
učebny přírodopisu, včetně vybavení novým nábytkem. Na období hlavním prázdnin je pak
naplánována úprava malé tělocvičny, včetně sociálního zázemí a vybudování zcela nových
šaten vyhovujících hygienickým podmínkám.
Moji milou povinností je vyjádřit mimořádné poděkování všem pracovníkům SRDPŠ
za velmi záslužnou a přínosnou práci, ať už to byla organizace školního plesu, mikulášské
nadílky, příprava a průběh oslav Dne dětí v rámci oslav města apod.(nemohu zde vyjmenovat
veškerou jejich činnost). Poděkování patří samozřejmě také všem rodičům našich žáků, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na hladkému průběhu školního roku. Velký dík ze strany
školy patří také všem sponzorům. Velmi rád také využívám tohoto časopisu k
upřímnému poděkováním všem pracovníkům školy, zejména pedagogům za jejich velmi
dobře odvedenou a náročnou práci ve výchovné a vzdělávací oblasti, v mimoškolních
aktivitách a v kvalitní přípravě žáků na soutěže.
Vedení školy přeje všem zaměstnancům, žákům a jejich rodičům klidné a pohodové
prázdniny, naberte sílu do dalšího školního roku a po prázdninách 1.září na shledanou!
Mgr.Miloš Mayer, ředitel školy
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Z činnosti SRPDŠ
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy je organizací, která již několik let pořádá
volnočasové aktivity pro děti a zcela nebo částečně financuje reprezentaci žáků místní
základní školy v různých sportovních, kulturních či vědomostních soutěžích. Také
v uplynulém školním roce byla činnost SRPDŠ nedílnou součástí života školy.
Počátkem prosince byla pro děti nachystána tradiční Mikulášská nadílka, při které děti
tančily, soutěžily a plnily úkoly jako o život. Jejich snaha byla odměněna balíčkem sladkostí,
který dostaly od samotného Mikuláše.
V sobotu 12. ledna 2008 se ve sportovní hale základní školy uskutečnil v pořadí již
pátý reprezentační ples SRPDŠ, jehož tématem byl svět starověkých civilizací.Výtěžek plesu
byl použit na zaplacení zábavných atrakcí při Hornobenešovských slavnostech.
Ani v březnu jsme nezaháleli a společně s oddílem hokeje jsme připravili Okresní
pohár v rychlobruslení.Mladí sportovci závodili ve čtyřech věkových kategoriích ve dvou
disciplínách – sprintu a vytrvalosti.
Koncem května jsme spolu s dětmi oslavili Den dětí. Při slavnostním otevření nového
dětského hřiště jsme pro děti nachystali hru Letopisy Narnie.
Letošní sezonu jsme zakončili účastí na Hornobenešovských slavnostech. Děti, které
počátkem školního roku zaplatily příspěvek na SRPDŠ, dostaly vstupenku na slavnosti
zdarma, všechny příchozí děti si pak mohly během celého dne užívat zdarma nafukovacích
atrakcí – hradu, skluzavky, horolezecké stěny a soutěže shoď ho. Všechny tyto atrakce byly
zaplaceny z fondu SRPDŠ.
Mimo zmíněné velké akce jsme se organizačně či finančně podíleli na akcích
Rozloučení s prázdninami, Drakiáda, Halloween, Běh o vánočního kapra, Olympijských
dnech a projektu Poznej své okolí.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci akcí pro děti a
také Vám všem, kteří jste na činnost SRPDŠ finančně přispěli.
Výčet akcí, které SRPDŠ pořádala nebo podpořila spoluprací či finančně

14. Pracovní pomoc při otevírání
nového hřiště u družiny
15. Olympiáda pro 2. stupeň
16. Slavnosti města
- atrakce (nafukovací) – 44 000,- Kč
- žáci ZŠ a MŠ Horní Benešov vstup
zdarma
- volné lístky na kolotoče, jako
odměna za sběr papíru (50 kg
papíru = 1 lístek za podzimní i jarní
sběr)
17. Výjezdový den – jeskyně –
příspěvek na autobus
18. Odměny žákům na konci školního
roku:
- reprezentace školy
- aktivita při výuce
- mimoškolní činnost
19) Upomínkové předměty pro vycházející
žáky

1. Uvítání prvňáčků
2. Zakoupení hudebních násrtojů a
triček pro hudební soubor „Nic
moc“
3. Drakiáda – ceny pro vítěze
4. Halloween
5. Dopravné na soutěže
6. Mikulášská besídka – výzdoba,
balíčky pro všechny děti
7. Ceny do soutěže o „Vnoční
stromeček“
8. Vánoční trhy – kapři jako ceny pro
vítěze běhu o vánočního kapra
9. Rozsvěcení vánočního stromečku
na náměstí
10. Ples SRPDŠ
11. Zápis do 1.třídy – sladkosti pro děti
12. Maškarní bruslení na ledě – ceny
pro vítěze 3. kategorie – 30 cen
13. Rychlobruslení – medaile
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Všem sourozencům, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli a podpořili SRPDŠ, patří obrovský
dík!
Petr Rak, předseda SRPDŠ

Závody draků
V sobotu 29. 9. 2007 se na starém fotbalovém
hřišti uskutečnily tradiční závody draků. Pěkné, slunečné,
ale větrné odpoledne přilákalo mnoho příznivců létajících
draků. Sraz všech soutěžících byl ve 14. 00 hod. Již před
zahájením závodu se začali na hřišti scházet první
soutěžící se svými vlastnoručně vyrobenými nebo
koupenými draky.
Po zahájení závodu vybrala porota složená z rodičů
tři nejpěknější vyrobené draky a poté tři draky, kterým se
podařilo vzlétnout nejvýše. Své štěstí přišlo vyzkoušet
celkem
58 draků.
Chtěli bychom poděkovat těm, jejichž finanční
podpora nám pomáhá tuto dlouholetou akci připravovat:
Školské, kulturní a sportovní komisi MěÚ v Horním
Benešově, SRPDŠ při naší škole a manželům
Grygarovým. Poděkování patří p. Mgr. D. Janákové, p. Štěpaníkové, p. Kučerkové a p.
Kuchaříkovi.
Komu přálo letos štěstí?
hodnocení za vzhled draka:
hodnocení za let draka:
Krasulová Vendula
Habartová Kamila
Hasalík Adam

Křížová Ladislava
Jemelková Michaela
Fraisová Natálie
Věra Kretová a Lenka Zahumenská,
vychovatelky školní družiny

Halloween party
Večer 2. listopadu 2008 ve škole proběhla Halloweenská párty. Všechny děti naší školy měly
strašidelné masky, které předvedly v průvodu po městě a na vyhodnocování masek. Během
průvodu po ulicích si strašidla z plných plic zakřičela strašidelnou básničku, kterou slyšel
snad celý Horní Benešov.
Po procházce městem jsme se všichni vrátili do školy, kde proběhlo vyhodnocení
nejúžasnějšího zjevu. Poté následovala diskotéka, všelijaké taneční soutěže a stezka odvahy.
Ta propukla po celém 2. stupni, kde měly děti za úkol chodit po třídách a plnit anglické úkoly,
které jim nachystaly naše paní učitelky. Navíc jsme si zopakovali a procvičili angličtinu. Naši
„Halloweenskou party“ zakončilo promítání hororů, jenž se pouštěly po celé škole.
Mgr. Beata Dostálová, Mgr. Eva Krsková

Mikulášská nadílka
V sobotu 1.12.2007 uspořádalo SRPDŠ při základní
škole spolu s Městem Horní Benešov tradiční Mikulášskou
nadílku.
Místní tělocvična se na několik hodin proměnila v taneční parket plný čertů, andílků a
mikulášů. Mezi děti samozřejmě zavítali také hosté nejvzácnější – „opravdoví“ čerti, andělé a
sám svatý Mikuláš. Dostat se k této vzácné návštěvě však nebylo vůbec jednoduché. Děti
musely nejprve splnit šest úkolů, ve kterých si procvičily zručnost a výtvarné nadání. Teprve
po splnění těchto úkolů dostaly vstupenku do mikulášského stanu, kde byly odměny balíčkem
sladkostí.
Během celého odpoledne se mohly děti zapojit také do pekelného reje masek, který
doprovázela hudební skupina Tac-tic.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci Mikulášské
nadílky, čímž udělali radost téměř dvěma stům dětí.
Mgr. Eva Petrlová

Vánoční večer v duchu anglických tradic
V sobotu 8. prosince se v Horních Životicích u paní učitelky Stengel sešly děti, které
učí angličtinu za účelem zazpívat si anglické písničky, napít se pravého punče a opéct si
párky. Mělo to být takové rozloučení s rokem 2007 a příprava na rok 2008.
Po příjezdu na zahradu naší paní učitelky jsme se přichystali ke zpěvu anglických
koled. Tím tento večer začal. Postavili jsme se do tří řad a paní učitelka postupně koledy
pouštěla a my jsme se přidávali. Zazněly tam písničky jako Jingle Bells, Silenth Night a další.
Potom jsme si posedali okolo velkého ohně, o který se staral manžel paní učitelky ( pan
Stengel je Němec, a když na nás mluvil, nerozuměli jsme ani slovo, a tak nám to musela paní
učitelka překládat) J. U ohně jsme si skvěle popovídali a za chvíli nás pan Stengel německy
zavolal k jídlu a k pití. Všichni jsme si přidávali, protože párky i punč byly výborné a moc
nám chutnaly. Doufám, že si tuto akci zase někdy zopakujeme, protože nás velmi bavila a
krásně jsme si ji užili. Dík patří samozřejmě paní Dostálové, panu Krasulovi, panu Stengel a
hlavně paní učitelce Stengel, která to vše zorganizovala.
Eliška Morávková, žákyně 8.A

Zápis dětí do 1. třídy
Dne 8. 2. 2008 proběhl na naší škole zápis dětí do první třídy.. K zápisu přišly nejen
děti z Horního Benešova, ale i ze Starých Heřmínov a Horních Životic.
Děti se ve třídě vypořádávaly s úkoly v oblasti jazykové, matematické, hudební i
výtvarné zábavnou formou hry. Ukázaly svou připravenost, zralost, ale i radost, se
kterou se těší do školy. Jejich významný den jim bude připomínat upomínkový list,
dárečky vyrobené dětmi ze 4. třídy a školní družiny, balíček plný překvapení, reklamní
předměty a sladká odměna, která nemohla chybět.
Při zápisu bylo do první třídy na školní rok 2008/2009 přijato 27 dětí.
Souběžně se zápisem do 1. třídy se konala od 6. 2. – 8. 2. 2008 tradiční výstavka
výtvarných prací, která určitě zpříjemnila čekajícím rodičům a jejich dětem čas strávený
u zápisu.
SRPDŠ patří poděkování za finanční příspěvek a děvčatům z 8.A třídy za organizační
pomoc.
Mgr. Dagmar Janáková, učitelka
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„Nic moc“
Nic moc, sbor, který snad všichni znáte, se letos ukázal v plné
své kráse. Vystupovali jsme zatím celkem na pěti koncertech.
První koncert pro důchodce se uskutečnil 14. listopadu v 1500
hodin v našem kulturním domě. Sál byl skoro celičký zaplněn
našimi babičkami a dědečky. Zazněly písně jako Hruška,
Stará Pivničkova, Včelín nebo Hop a Hé. Byli jsme poctěni
obrovským potleskem.
Následující vystoupení se odehrálo zhruba čtyři
kilometry od Benešova. Ve Starých Heřmínovech stojí malý
kostelík a právě tam jsme se předvedli. Ten den byla příšerná
zima. Nikdo nečekal nějakou velkou show.Opřeli jsme se do
toho a za nějakých patnáct minut jsme odcházeli z kostela, doprovázeni velkolepým
potleskem. Pan starosta nás potěšil teplým čajem a domácími koláčky. Moc se nám z Heřmin
nechtělo,
ale
co
se
dalo
dělat.
Též jsme chtěli být svědky rozsvěcování vánočního stromečku na našem náměstíčku. Nesměli
chybět koledy. Tak o to jsme se postarali my. Slyšet jste mohli například Ten vánoční čas,
Čas radosti veselosti či Hej! člověče boží.Toto představení doprovázelo jakési prokletí. Měli
jsme během zpívání všichni držet svíčky, jenomže vítr nám nepřál a všechny svíčky se ne a ne
rozsvítit. Těm, jež se to podařilo, štěstíčko nepřálo dlouho. Asi žádná svíčka nevydržela až
dokonce. Pátému prosinci se proto stále ještě smějeme.
Následující den jsme opět všichni stáli nastoupeni ve dvou řadách. Vánoční koncert
navštívil i bruntálský sbor Sluníčko. Některé písničky jsme měli stejné, avšak my věříme, že
naše provedení bylo zajímavější. Všichni nás chválili a prý se těší na další kouzlení. Na to
nemuseli čekat dlouho.
Přišly vánoční trhy. K naší smůle i velký mráz. Ručičky i nožičky nás pobolívaly
mrazem. Vystoupení jsme tedy o trochu zkrátili. I přes cvakající zuby jsme podle návštěvníků
odvedli velmi slušný výkon.
Ke konci roku zazpíváme deváťákům, abychom jim zmírnili odchod ze školy a
rozloučili se s nimi.Jenomže zpěv není to jediné, čím bychom se mohli pochlubit. Naše paní
učitelka nám hodlá do budoucna rozšířit řady o jednoho malého zpěváčka. Doufáme, že nám
paní učitelka čerstvě narozené miminko přinese ukázat.
Jménem celého sboru gratulujeme paní Petrlové k tak nádhernému životnímu úspěchu
a doufáme, že se k nám zase brzy vrátí.
členky sboru Nic moc

Pěvecká soutěž „Májová notička“
Žáci 1. stupně ZŠ se zúčastnili 7.5.2008
s paní učitelkou Krskovou v Břidličné pěvecké
soutěže lidových písní s názvem „Májová
notička“.Naši školu reprezentovali Barbora
Rapušáková a Barbora Bártková ve 2. kategorii žáků2. a 3. tříd, Zdeňka Kotková a Lada
Láčíková ve 3. kategorii, což byli žáci 4. a 5. tříd
Konkurence byla veliká a my jsme se umístili na pěkném 4., 5., a 6. místě.
I když jsme nepřivezli medaile, nálada byla výborná, všichni byli spokojeni a těšíme se na
příští rok, který snad bude ještě úspěšnější.
Mgr. Eva Krsková, učitelka
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Olympiáda v anglickém jazyce
Už na začátku školního roku se děti v Krnově připravovaly na anglickou olympiádu.
My jsme se o tom, že existuje, dozvěděli až o několik měsíců později. Přesto jsme začali
s přípravou. Nakonec jsem byla vybrána já a můj kamarád Danek Kuchař. Jednoho rána jsme
s panem ředitelem nastartovali auto a už jsme frčelipřímo do Krnova k domu dětí a mládeže.
Zaregistrovali jsme se, dostali čísla a olympiáda mohla začít.
Na prvním úkolu nám rozdali papíry s prázdnými místy.
Pustili kazetu. My jsme doplňovali slova. Já byla hrozně
nervózní, asi jsem to pěkně kazila. Zaregistrovala jsem jenom to,
kdy se tlesklo, a skončil časový limit. Trochu jsem byla zvědavá,
jak se vede Danovi v druhé kategorii o patro níž. Sešla jsem ze
schodů. Koukám, že tam čeká další disciplína.Ústní projev (popis
obrázku) mi celkem jde, jenomže to tady vůbec tak nevypadalo.
No jo, nervozita udělala své. Potom následovala konverzační
témata. Vylosovala jsem si téma ,, Můj všední den “. To jediné se
mi snad povedlo.
Konečně jsem potkala na chodbě Dana. Ten měl pusu od
ucha k uchu, já vypadala jako kakabus. Prý se mu dařilo. Vyběhli
jsme nahoru. S hrůzou jsme čekali na výsledky.
Vtom do místnosti vešla paní Vltavská. Museli jsme s ní odejít
ještě před vyhlášením výsledků, protože bychom nestihli autobus.
Šli jsem proto za paní, jež výsledky vyhlašuje. Dan má v kapse
první místo. Já se neumístila, ale i tak to byl príma den.
Doma nás přivítali s otevřenou náručí. V učebně anglického
jazyka jsme poté vytvořili nástěnku. I přes můj neúspěch se na nástěnce objevilo i mé jméno.
Martina Klichová, žákyně 8.A
Dne 22. února 2008 se v Krnově konala olympiáda v anglickém jazyce, kde jsme byli
společně s Martinou Klichovou z 8.A vysláni, abychom reprezentovali naší školu.
Ráno jsme se setkali s panem ředitelem Mayerem který nás odvezl svým autem do Krnova do
Domu dětí a mládeže, kde se olympiáda konala. Nejdříve jsme se zaregistrovali, poté jsme si
vybrali číslo které jsme používali místo podpisu na písemkách.
Po zaregistrování jsme si sedli k jednomu ze stolů v síni, ve které jsme čekali na
zahájení. Zatímco jsme čekali, opakovali jsme si témata na ústní zkoušení. Okolo deváté
hodiny nás organizátoři přivítali, vysvětlili vše potřebné a my jsme se vydali do přidělených
místností. Tam jsme si sedli do lavic a rozdali nám papíry. Byl to test, na který jsme měli asi
10 minut. Když jsme ,,test‘‘ dokončili, rozdali nám druhé papíry na poslech. Byl to ne moc
dlouhý text, do kterého jsme doplňovali slova při poslechu kazety. Tu nám pustili třikrát.
Poslech byl docela těžký. Poté jsme odpovídali na otázky pod textem. Týkaly se textu, který
jsme doplňovali.
Po dokončení poslechu a testu jsme čekali, až nás pozvou na ústní zkoušení. Když
jsem přišel na řadu, četl jsem krátký text a následně jej i přeložil. Poté jsem si vylosoval téma
,,My best friend‘‘(můj nejlepší přítel), kterého jsem se obával, ale nakonec jsem to zvládl
velice dobře.
Když jsme se zase všichni sešli v uvítacím sále a čekali na vyhlášení, přišla paní
učitelka Vltavská, aby nás odvedla na autobus. Dostal jsem diplom za 1. místo a účastnický
list a jako odměnu poukázku do knihkupectví RIEGER v Krnově.
Byl jsem rád, že jsem vyhrál 1. místo z celkem 30 lidí a olympiáda mě hrozně bavila.
Daniel Kuchař, žák třídy 7.A
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Slavnostní otevření dětského hřiště
V sobotu 31.5.2008 se sešli rodiče s dětmi na slavnostním otevření nového dětského
hřiště školní družiny.
Otevření hřiště bylo spojeno s oslavou nadcházejícího Dne
dětí, a proto se celé odpoledne neslo v duchu her a soutěží.
Všechny děti dostaly zdarma cukrovou vatu a po splnění úkolů
na daných stanovištích obdržely nanukové kornouty, které přišly všem
v horkém počasí vhod.
Touto cestou děkujeme všem lidem, kteří se podíleli svou
pomocí na výstavbě hřiště (mnohdy ve svém osobním volnu), tak i
lidem,kteří zpříjemnili sobotní odpoledne. Nemalý dík patří žákům
základní školy za organizaci soutěží pro děti a také členům SRPDŠ za
přípravu občerstvení.
V rámci této oslavy proběhl také Den otevřených dveří základní
školy, kde mohli návštěvníci zhlédnout výstavu výtvarných prací žáků
základní školy a netradiční výzdobu tříd k Olympijským dnům.
Všichni se těšíme na příjemně strávené chvíle na novém dětském hřišti.
Mgr. Eva Petrlová

Loučení na prázdniny
Odevzdávají se knihy, uzavírají se známky, uklízí se třídy, škola končí. Také my, žáci
ze 4.třídy, jsme se se školou na prázdniny rozloučili sportovním odpolednem a přenocováním.
„Loučení na prázdniny“ začalo 6.6.2008 v 1730hod srazem u
naší školy. Zde jsme se ubytovali, zapsali a hned v 1800hod jsme
vyrazili opékat buřty na zahradu mateřské školy.
Zde měla paní učitelka Krsková připravené hry. Nejprve to byly
“Pyramidy“, pak hra nazvaná „Náš postřeh“ a na závěr hra ve
skupinkách „Co už znáš“. Najedli jsme se, zasoutěžili
jsme si a zazpívali spoustu táborových písní.
Ve 2030hod jsme se vrátili do školy, převlékli a hurá na
„vybíjenou“. Všichni jsme se však celou dobu těšili na
nejnapínavější hru „Stezku odvahy“, která měla vypuknout ve
2200hod. Ve 2130hod. jsme po vybíjené dorazili do školy, kde
proběhla poslední hra „Najdi správný obrázek“.
Ani jsme si nevšimli, že je s námi pouze paní učitelka
Blažková a naše paní učitelka v tichosti chystala noční hru.
Přesně ve 2200hod jsme se přesunuli ke školní jídelně, odkud hra
začínala. Šli jsme kolem školy k altánku, kde jsme se museli všichni u svíčky podepsat a
pokračovali jsme kolem kostela zpět do školy. I když trasa nebyla dlouhá, v noci se zdála
strašidelná a nekonečná.
Ve 2300hod jsme už byli všichni převlečeni a umyti. Než jsme však ulehli ke spánku,
byly ještě vyhodnoceny všechny soutěže – diplomem a malým dárečkem.
Plni dojmů jsme uléhali a dlouho do noci jsme si ještě povídali.
Budíček byl na druhý den ráno v 700hod. Po krátkém úklidu jsme se všichni rozběhli
domů. Vůbec se nám ale nechtělo, protože se nám ve škole v noci moc líbilo.
žáci 4. třídy
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Dopravní soutěž mladých cyklistů
Každý občan každého motoristicky vyspělého státu by
měl získat „základní informace o způsobech přežití“
v podmínkách moderního světa dopravy, tedy nezbytné
znalosti, dovednosti a návyky bezpečného jednání a
chování při chůzi a jízdě v silničním provozu. Je proto
zcela logické, že s touto přípravou je nutno začít co
nejdříve – v rodině, v mateřské škole, během povinné
školní docházky.
Školské instituce v mnoha státech na tyto potřeby
reagují zařazováním, popř.doporučováním různých forem
dopravní výchovy do vyučování i mimo něj.V České republice je v současné době dopravní
výchova v mateřských školách a na 1.stupni základních škol, a to se zaměřením na
problematiku bezpečné chůze a orientace v silničním provozu. Pro starší děti školní osnovy
s dopravní výchovou nepočítají. Základní škola v Horním Benešově proto pro žáky 5. a 6.
tříd každoročně žákům nabízí kroužek dopravní výchovy. Určitou náhradou toho, co
z dopravní výchovy chybí věkové kategorii 10 – 14letých dětí jsou dopravní soutěže. Kvalitní
příprava dětí na tyto soutěže a účast v nich může znamenat velký přínos pro vztah dětí
k motorismu, pro pochopení všech zákonitostí dopravy a dodržování partnerských vztahů
v silničním provozu.
Dopravní soutěž mladých cyklistů vyhlašuje Rada vlády České republiky pro
bezpečnost silničního provozu (RV ČR BESIP) a Ministerstvo školství mládeže a
tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Ústředním automotoklubem Čech a Moravy,
Autoklubem České republiky, Českým červeným křížem, Ředitelstvím Policie České
republiky a dalšími orgány a organizacemi.
Soutěž se vyhlašuje každoročně a je určena především žákům 5. až 8. ročníků
základních škol. Soutěží chlapci i děvčata. Cílem soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem
žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování
pravidel silničního provozu, v technice jízdy a v první pomoci. Dále si soutěž klade za cíl
zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách, ke správnému a
bezpečnému chování žáků v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti dětí.
Soutěž se skládá ze čtyř disciplín:
- pravidla silničního provozu – teoretická část (test)
- pravidla silničního provozu – praktická část (jízda dle pravidel silničního provozu po
dopravím hřišti)
- jízda zručnosti
- poskytování první pomoci.
Soutěž má pět postupových kol – základní (školní), okresní, krajské, celostátní a
mezinárodní.
Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů zorganizovala ZŠ Krnov, Nám. Míru
13 na dětském dopravním hřišti v Krnově ve středu 21.5.2008. Základní školu Horní
Benešov reprezentovala dvě smíšená družstva mladších žáků (žáci 5. a 6.třídy). V prvním
družstvu soutěžili Jiří Klech, Jakub Pražák, Jana Knutelová a Kristýna Pavelková, druhé
družstvo vytvořili Jakub Mendra, Lukáš Tisoň, Michaela Halásová a Denisa Brančíková.
Připravenými náhradníky benešovských reprezentantů byli Zdeněk Šulitka a Eliška Sintová.
Tito žáci se na soutěž poctivě připravovali nejméně dvakrát týdně od března letošního roku.
Nejprve žáci prošli teoretickou průpravou pravidly silničního provozu a své znalosti si
procvičovali a upevňovali řešením mnoha desítek testů. Praktickou část – jízdu po dopravním
hřišti podle pravidel silničního provozu si žáci byli dvakrát přímo vyzkoušet na dětském
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dopravním hřišti v Krnově (12.5. a 16.5.2008). Jízda zručnosti se trénovala na předepsaných
překážkách v improvizovaných prostorách před budovou školy. Žáci nacvičovali nejprve
průjezd jednotlivými překážkami samostatně a poté několik překážek po sobě. Zásady
poskytování první pomoci žákům kvalifikovaně osvětlila a patřičně s nimi procvičila paní
Klechová Helena, za což jí patří dík.
Kvalitu přípravy žáků prověřila až samotná soutěž. Výsledek se dostavil a obě naše
družstva se umístila v okresním finále na prvních dvou místech, přičemž první družstvo
postoupilo do krajského finále. Odměnou žákům byli pěkné a praktické ceny BESIPU.
Krajské kolo letos proběhlo v Autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm ve čtvrtek 29.
a v pátek 30.5.2008. Na doladění formy a natrénování nových překážek mělo naše družstvo
pouze jeden necelý týden. Postupující družstvo ve složení Jiří Klech, Jakub Pražák, Jana
Knutelová a Kristýna Pavelková a jejich adekvátní náhradníci Michaela Halásová a Lukáš
Tisoň opět denně tvrdě trénovali.
Ve velmi silné konkurenci šesti vítězů jednotlivých okresů Moravskoslezského kraje
se sice naši žáci umístili na 6. místě, ale v žádném případě neudělali ostudu a svědomitým a
soustředěným výkonem podali velice dobré výkony. Nejlepší jízdu dle pravidel silničního
provozu na dopravním hřišti předvedla Kristýna Pavelková, jízdu zručnosti zvládl nejlépe
Jakub Pražák, v testech z pravidel silničního provozu byla nejlepší Jana Knutelová a
praktickou část v poskytování první pomoci zvládli všichni naši žáci bez trestných bodů.
Naopak některé disciplíny se v důsledku veliké nervozity, nezkušenosti a přemíry snahy
nepodařily splnit podle tréninkových výsledků a dle očekávání.Všichni účastníci Všichni
účastníci krajského finále byli odměněni spoustou dárků a upomínkových předmětů BESIPU
a Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Účast v této soutěži byla pro všechny zúčastněné velmi dobrou zkušeností a
nezapomenutelným zážitkem.
Ing. Jan Krasula

Krajské kolo „Dopravní soutěže“ očima dětí
Dne 29. 5. 2008 jsme vyjeli na dopravní soutěž do Frenštátu pod Radhoštěm. Cesta
trvala asi hodinu a půl. Když jsme dojeli na místo, šli jsme se ubytovat do dřevěných chatek,
naše číslo chatky byla sedmička. Poté, co jsme se ubytovali, následoval oběd. Měli jsme
květákovou polévku a kuřecí řízek
s bramborem.
Po obědě následovaly dvě disciplíny.
Jako první jsme jeli na dopravní hřiště a
jízdu zručnosti. Dopravní hřiště byl docela
dobré, ale ta jízda zručnosti dopadla
katastrofálně.
Po disciplínách následovalo největší
překvapení. Šli jsem do AQUAPARKU.
Bylo to tam suprové a vyšlo nám i počasí.
V 1900 hodin večer jsme šli na hřiště, kde
jsme poslouchali hudbu a hráli plno
zábavných her. Ve 2200 hodin byla večerka a
museli jsme jít spát.
Ráno jsme se šli nasnídat a začaly poslední dvě soutěže závodů. Ty dopadly dobře.
V pravé poledne následoval oběd, po kterém pak bylo vyhlašování.
I když jsme byli poslední, bylo to tam senzační. Byl to nezapomenutelný zážitek.
Kristýna Pavelková, Jana Knutelová, Jirka Klech, Kuba Pražák
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,,Zajíček Nesquik v dopravní situaci“
aneb dopravní soutěž trochu jinak
Kdo z nás by neznal Zajíčka Nesquika – postavičku cereálií Nestlé?
Tato postavička se stala inspirací celorepublikové soutěže, kterou v rámci Evropského týdne
mobility 2007 vyhlásilo v září loňského roku Centrum dopravní prevence Ministerstva vnitra,
Policie ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Tématem soutěže bylo výtvarně ztvárnit ,,Zajíce Nesquika v dopravní situaci“
z pohledu dítěte, jednoho z nejzranitelnějších
účastníků silničního provozu.
V měsíci říjnu se této soutěže zúčastnily
také děti z naší školy. Děti 1. a 4. třídy malovaly a
kreslily různě zvolenými technikami a do práce se
pustily s chutí a bez ostychu.
Do Prahy putovalo 30 výtvarných prací.
Za několik týdnů byly děti odměněny.
Každý autor kresby obdržel reflexní samolepky, ať
už na školní tašku či batoh a také Nesquikovo
desatero, které každému dítěti poradilo 10
základních zásad, jak se správně a bezpečně chovat
na silnici či v její blízkosti.
Akce tak určitě přispěla k prevenci dětských úrazů a vedla děti k zamyšlení nad tím,
jak je důležité být v dopravním provozu opatrný.
Mgr. Dagmar Janáková, učitelka

Barevný svět
( mezinárodní výtvarná soutěž )
V měsíci květnu 2008 žáci naší školy zaslali své práce do výtvarné soutěže s názvem
„Barevný svět“, pořádané Základní školou v Třinci. Soutěž byla mezinárodní – zapojily se
do ní děti jak z naší republiky, tak i ze Slovenska, Polska nebo Běloruska.
„Zapoj svou fantazii a pusť se do vymýšlení „krásných nesmyslů“ znělo motto
soutěže.
Děti si mohly vymýšlet cokoliv, použít neobvyklé výtvarné techniky a různě experimentovat.
Soutěžilo
se
v pěti
věkových kategoriích:
1. kategorie – MŠ a 1. třída ZŠ
2. kategorie – 2. – 3. třída
3. kategorie – 4. – 5. třída
4. kategorie – 6. – 7. třída
5. kategorie – 8. – 9. třída
Soutěže
se
nakonec
zúčastnilo celkem 256 škol a
hodnoceno bylo 2690 prací.Naše škola zaznamenala velký úspěch, dvě žákyně se umístily
v kategorii 6. – 7. tříd:
Michaela Staňová, žákyně 7.A třídy se umístila na 5.místě a
Lenka Bůžková, žákyně 7.A třídy obsadila na mezinárodním poli 6.-10.pozici.
Mgr. Miroslava Chudíková, učitelka výtvarné výchovy
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Výsledky okresního přeboru v rychlobruslení
ročník 1993-1992
chlapci (150m)
1.Bezděk Radim
2.Zeman Zdeněk
3.Adamec Tomáš

(1200m)
1.Zeman Zdeněk
2.Bezděk Radim
3.Adamec Tomáš

ročník 1993-1992
dívky (150m)
1.Klichová Martina
2.Takáčová Lucie
3.Krpcová Andrea

(750m)
1.Takáčová Lucie
2. Klichová Martina
3. Krpcová Andrea

ročník 1995-1994
chlapci (150m)
1.Rymel Jiří
2.Svěnty Dominik
3.Jadrníček Daniel

(750m)
1.Rymel Jiří
2.Snopek Tomáš
3.Pražák Jakub

ročník 1998-1996
dívky (150m)
1.Petrová Jana
2.Vysloužilová
3.Malurková I.

(600m)
1.Petrová Jana
2.Vysloužilová
3.Malurková I.
ročník 1998-1996
chlapci (150m)
1.Klech Jiří
2.Kret Václav
3.Rašo Filip

(600m)
1.Salát Vladislav
2.Rašo Jan
3.Rašo Filip

ročník 2001-1999
dívky (150m)
1.Rapušáková Barbora
2.Štěpaníková Veronika

(300m)
1. Rapušáková Barbora
2. Štěpaníková Veronika

ročník 2001-1999
chlapci (150m)
1.Šebesta Jakub
2.Kret Vítězslav
3.Krčmář Lukáš

(300m)
1.Salát Dalibor
2. Kret Vítězslav
3. Šebesta Jakub

předškoláci
chlapci (50m)
1.Trávníček Matěj
2.Kaša Marek
3.Rapušák Štěpán

(150m)
1.Trávníček Matěj
2.Kaša Marek
3.Rapušák Štěpán
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Atletické závody „Kinderiáda“
Dne 22. 4. 2008 se žáci 1. stupně ZŠ Horní Benešov zúčastnili „Kinderiády“ –
atletických závodů v Opavě. Žáci 2. – 5. tříd soutěžili ve dvou disciplínách. Naši školu
reprezentovali:
2. třída – skok daleký z místa, běh na 60 m – Žaneta
Andrlová , Kryštof Krsek
3. třída – hod plným míčem 1 kg, běh na 60 m – Natálie
Fraisová, Dominik Krpec
4. třída – hod kriketovým míčkem, běh na 60 m –
Růžena Žišková , Filip Morávek
5. třída – skok daleký z rozběhu, běh na 60 m – Iva
Kavanová, Zdeněk Šulitka
Atletické disciplíny byly ukončeny štafetou na 4 x 60 m. Děti závodily ve složení:
Kavanová, Krsek, Fraisová a Šulitka.
Závodů se zúčastnilo celkem 21 škol z celého Severomoravského kraje (např. Ostrava,
Opava, Karviná, Příbor, Bílovec aj.)
I když jsme byli jedno z nejmenších přihlášených měst, naši žáci se nenechali zahanbit.
Umístění našich žáků:
2. místo: Kryštof Krsek (skok daleký z místa)
4. místo: Filip Morávek (hod kriketovým míčkem)
5. místo: Iva Kavanová (skok daleký)
8. místo: Zdeněk Šulitka (skok daleký)
Kryštof Krsek (běh na 60 m)
Závody byly velice pěkně zorganizovány, pouze
počasí nám příliš nepřálo. Děti dostaly spoustu drobných dárků, svačinku i nápoje. Mimo
hlavní disciplíny si žáci mohli zasoutěžit o sladké dobrůtky firmy Ferrero.
Myslím, že všem dětem se závody líbily a příští rok se zúčastníme také.
Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nás dopravili na závody a fandili
nám.
Mgr. Eva Krsková, učitelka

„Dobrodružství veverky Zrzečky“
Představení pohádky „Dobrodružství veverky Zrzečky“ se uskutečnilo v pátek
11. dubna 2008 ve Společenském domě v Horním Benešově.
Původně bylo uvedení pohádky plánováno pro 1. – 4. třídu, ale zúčastnili se jí také žáci
5. třídy a stejně jako první čtyři ročníky, byli také páťáci představením nadšení.
Pohádka byla vtipná, veselá, místy i poučná, protkaná hravými dialogy, na které malí diváci
spontánně reagovali.
Dětem se nejvíce líbila jejich spoluúčast ve hře, kdy je protagonisté pohádky
zatahovali do děje. Pohádkový příběh o veverce a jejích přátelích byl okořeněn řadou
známých písniček, na které publikum okamžitě zareagovalo svým zpěvem.Vtipná a
jednoduchá kulisa splnila svůj účel na výbornou.
Těšíme se na další podobná představení!
PhDr.Jana Semerová
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Olympijské dny

Jak jistě všichni víme, konec školního roku už podruhé patřil olympijským dnům.
Letos proběhly 12. a 13. června. Žáci měli za úkol v měsíci květnu vyzdobit své třídy v duchu
vybraného státu. Měli na výběr z těchto států: Argentina (9.tř.), USA (8.B tř.), Mexiko (8.A
tř.), Kanada (7.B tř.), Peru (7.A tř.) a Brazílie (6.tř.). Všechny třídy byly během měsíce
vyzdobeny tak nádherně, proto měla porota opravdu těžké vybrat tu nejhezčí. Letos se ještě
hodnotilo zpracování portfolia svého státu. Získané body byly přičteny k celkovému
bodování.
Ve čtvrtek ráno začalo zahájení, při kterém pronesli slib sportovců Bahrová Nikola a
Borský Martin (9. třída) a slib porotců Pan místostarosta Michal Blažek. Po zapálení
olympijského ohně panem ředitelem vypukl boj. Všichni se snažili na sportovní olympiádě
získat co největší bodový náskok, ale vyhrála jen jedna třída. Po předání medailí jednotlivcům
byl vyhlášen vítěz. Tím se v pátek 13. června stala 9. třída tedy Argentina, která vyhrála
putovní pohár a dárkový koš plný sladkostí v hodnotě 2000,Celá třída měla ohromnou radost a hned po ukončení si odnesla putovní pohár do
školy, aby přečkal další rok a těšil se na nového vítěze. Všem se tato akce moc líbila, a
myslím si, že by byla škoda dále nepokračovat. Všichni se už určitě těší na další rok.
Mgr. Zdeněk Žanda

Jak Olympijské dny viděli vítězové
V minulém roce jsme si poprvé vyzkoušeli, jak fungují Olympijské dny. Vzhledem
k tomu, že úspěch byl veliký, zopakovali jsme si je letos znovu. Olympijské dny se skládají
z několika fází. Nejdříve si každá třída vylosuje stát, který bude prezentovat (tento rok byl ve
znamení Ameriky). Poté si kolektivy vyzdobí třídu, umístí zde vlajku, hymnu, nejdůležitější
informace a připraví si prezentaci svého státu pro porotu, která bude vše hodnotit. Letos
musely třídy vytvořit také portfolia (zpracovat podle osnovy informace o státě) a uložit je do
počítače. Za vše se dostávají body.
Nejdůležitější část Olympijských dnů proběhla 12. a 13. června. Těchto dnech se žáci
nejprve zúčastnili Slavnostního zahájení a potom se už pouštěli do sportovních disciplín
probíhajících na fotbalovém hřišti, v tělocvičně a na zimním stadionu. Žáci s v doprovodu
slunečních paprsků vyzkoušeli vytrvalostní běh, skok daleký, běh na 60 metrů a hod míčkem.
Dále následoval pobyt v tělocvičně. Tam si všichni zašplhali, zahráli vybíjenou, fotbal a
volejbal, skákali do výšky a na zimním stadionu zkusili stolní tenis.
Během obou dnů se žáci přesvědčovali o tom, zda jsou opravdový kolektiv, který drží
při sobě, nebo pouhá skupina mladých lidí, která spolu sdílí pouze třídu.
Olympijské dny byly opravdu vyrovnané a napínavé, nakonec však vyhrála 9.třída
Argentina. Obdržela putovní pohár, dárkové koše v hodnotě 2000 Kč, ale hlavně spoustu
chvály a neuvěřitelně dobrý pocit.
Olympijské dny určitě proběhnou i příští rok, proto se můžete těšit a doufat, že
vítězem bude právě Váš stát.
Zástupci vítězného státu
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Školní výlet
Ve čtvrtek 29.5.2008 jsme jeli na školní výlet do
zoologické zahrady v Ostravě. U vchodu nás přivítali krásně
zbarvení plameňáci. Plameňák
růžový žije v jižní Evropě, části
Asie a Afriky, střední a jižní
Americe.Moc jsem se těšila na slony. Rozlišujeme dva druhy
slonů, slon frický a slon indický. Slon může vážit až šest tun
a dožívá se až 78 let. Když jsme se zastavili u opic,
předváděly různé kousky. Taky jsme viděli hrocha, tygra,
medvěda, klokany, pávy, pštrosy, kozy, velbloudy, lamy.
Celá zoologická zahrada je moc pěkná a můžeme tady
vidět zvířata z celého světa. Ze všeho nejkrásnější byli sloni.
Barbora Rapušáková, 2.a
Jako každý
rok jezdíme se
školou na školní
výlet. Letos jsme
jeli do ZOO v Ostravě.Bylo tam moc hezky a hodně
cizích zvířat.Viděli jsme tam plameňáky, ti mají
krásné oranžové peří. Byli tam i spvy,
netopýři,koně, tygři, hyeny, pávi,orli, sloni, hroši,
medvědi černí, opice,
velbloudi s jedním
hrbem,osli, lamy. Jeli jsme vláčkem k žirafám. Až
jsme se podívali na všechny, pak jsme měli volno,
abychom si mohli koupit zmrzlinu, cukrovou vatu a
dárky na památku. Počasí nám přálo, celý den nám
svítilo sluníčko.
V autobuse jsme si zpívali a dívali jsme se na Krajinu kolem nás. V 15 00hod jsme
šťastně a zdravě. Přijeli domů plní zážitků z výletu.
Martina Halušková, 2.a
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„ Kouzla a čáry“ v 5. třídě
Noc ze 30.dubna na 1.května bývá každoročně tajemná, protože podle lidových zvyků
se tzv. „pálí čarodějnice“. Lidé zapalují velké ohně, aby odehnali zlé síly a pro letošní rok
definitivně vyhnali zimu.
Ve středu 30.4. jsme přišli do školy převlečeni za
čarodějnice a ježibaby ( většina kluků se ale styděla a přišli
v civilu, což nás ostatní dost mrzelo).
Nejdříve jsme v převlecích letěli postrašit ostatní třídy a pak
jsme se dali do práce.
Celé dopoledne jsme pracovali v čarodějném duchu :
v češtině jsme rozebírali věty o lektvarech, ve vlastivědě
jsme si povídali o lidových tradicích, ve čtení jsme četli
kouzelné příběhy a dávali dohromady pranostiky, které se
týkají dubnových dnů a počasí.
Odpoledne jsme se dívali na film plný čar a kouzel, někteří
už byli sice odmaskovaní, protože za celý den nám
v kostýmech už bylo docela horko, ale i tak to byla dobrá zábava.
Lucie Stašová, 5.třída

Projekt Poznej své okolí
Ve čtvrtek 19.června 2008 probíhala na naší škole výuka opravdu netradičně. V rámci
projektu Poznej své okolí nasedla celá škola do autobusů a vyjela na průzkum blízkých
jeskyní.
Jelikož je nás na škole opravdu mnoho a nevlezli bychom se do jednoho autobusu ani
jedné jeskyně, rozdělili jsme se na pět skupin. Nejmladší žáci (prvňáci a druháci) jeli do
Mladečských jeskyní, třeťáci a čtvrťáci do jeskyní Na Špičáku. Páťáci a žáci druhého stupně
si mohli vybrat, zda chtějí prozkoumat Zbrašovské aragonitové jeskyně, Javočičské jeskyně či
jeskyně Na Pomezí.
Protože se nejednalo o výlet, ale o výuku v terénu, museli jsme v jeskyních dávat
dobrý pozor, abychom byli po prohlídce schopni vyplnit pracovní listy, které pro nás učitelé
připravili. Nebylo to nic lehkého, přesto si většina z nás s úkoly poradila celkem hravě.
Vyplněním pracovního listu však naše práce neskončila. V úterý 24. června 2008 jsme měli
(tentokrát už ve škole) za úkol vytvořit obrovský plakát, na kterém měly být zachyceny
základní informace o jeskyni a obrázky jeskyně.
Přesto, že se nejednalo o klasický školní výlet, ale o výuku , celý den se nám moc líbil
a přivezli jsme si z něj pěkné zážitky a také nové vědomosti, které v příštím školním roce
určitě využijeme.
Mgr. Zdeněk Žanda
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Vycházející žáci ve šk. roce 2007/2008
škola
Masaryk. SŠ zeměď.a
Vyš.OŠ Opava
SOU stroj.a lesnic
Šternberk
Gymnázium Bruntál,
Dukelská
Gymnázium , Krnov
Vyš.OŠ a Hotelová Š
Opava
SŠ služeb Bruntál,
Dukelská 5
SŠ Opava, Husova 6
SŠ technic. Opava,
Kolofíkovo nábřeží
SŠ stavební Opava
Stř.ped.škola a Zdravotní
škola Krnov
SŠ automobil.,mech. a
podnik.Krnov
SŠ řemesel,
Bruntál,Krnovská 9
Obchod. Akademie a SZŠ
Bruntál

SŠ poštov. a logist. Služeb
Opava
Soukromá SŠ PRAKTIK
H. Benešov

žák
8.A - Hulvová Jana

obor
Zahradník

VL

8.B - Hlista Adam

Mechanik opravář

VL

5.tř.- Žižková Ivana

Gymnázium osmileté

M

9.tř.- Tisoň Patrik
9.tř.- Kuběnová Veronika

Gymnázium
Management cest. Ruchu

M
M

8.A - Ganzová Lucie

Číšník - servírka

VL

9.tř.- Žerníčková Martina
9.tř.- Branišová Andrea
9.tř.- Bahrová Nikola

Číšník - servírka
Číšník - servírka
Management strojírenstvi

VL
VL
M

9.tř.- Meinhold Jaroslav
9.tř.- Borský Martin
9.tř.- Zbořil Daniel
9.tř.- Horváthová Iveta

Nástrojář
Technické lyceum
Stavebnictví-stavební obnova
Pedagogické lyceum

VL
M
M
M

9.tř.- Borský Jaromír

Autotronik

9.tř.- Kubačáková Zdeňka
9.tř.- Zvardoň Marek
9.tř.- Červenka Ondřej

Podníkání a služby
Automechanik
Instalatér

M
VL
VL

9.tř.- Tesař Dominik
9.tř.- Klásková Lenka

Opravář zeměd. strojů
Ekonomické lyceum

VL
M

9.tř.- Bůžková Hana
9.tř.- Langerová Hana
9.tř.- Semerová Karolína
9.tř.- Hradečná Martina

Obchodní akademie-Informatika
Obchodní akademie-Informatika
Obchodní akademie-Informatika
Poštov. a peněž. Služby

M
M
M
M

9.tř.- Klechová Lucie
9.tř.- Hradečná Veronika

Provoz a ekonomika dopravy
Management ve stavebnictví

M
M

9.tř.- Nekoranec Robin
9.tř.- Takáč Jan
8.A - Pavelek Daniel
8.A - Grolmus Robert
7.B - Kret Michal
7.B - Horváthová Julie
7.A - Speváková Lenka
9.tř.- Halušková Jana

Malířské a natěrač. práce
Truhlář
Truhlář
Zedník
Zedník
Pečovatelské práce
Pečovatelské práce
Pečovatelské práce
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M

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

Sběr starého papíru
Také v tomto školním roce proběhl na škole tradiční sběr starého papíru, opět ve dvou
etapách – podzimní a jarní. Děti se opět překonávaly a dokázaly nashromáždit a přivézt
tentokrát mnohem větší množství, nežli tomu bylo loni. Na podzim bylo odevzdáno 10 134
kg, jarní sběr byl však ještě úspěšnější, děti nashromáždily krásných 14 277 kg. Celkem tedy
bylo odevzdáno neuvěřitelných 24 411 kg starého papíru.

Pořadí tříd - podzim 2007
1.
2.
3.

třída

množství

průměr
na žáka

2. B
8. A
7. B

1249
898
1171

78,06
59,87
58,55

Pořadí tříd - jaro 2008
1.
2.
3.

Pořadí jednotlivců
jméno

Kocourková
1. Kateřina
Šindlerová
2. Zuzana
Klichová
3. Martina

třída

třída

množství

průměr
na žáka

8. A
2. B
3. třída

1444,5
1326
1900

90,28
82,88
82,60

Pořadí jednotlivců
množství

7. B

381

2. B

256

8. A

254

4. Blažek Jan
Halásová
5. Michaela
Fraisová
6. Natálie

1. třída

244

6. třída

229

3. třída

228,5

7. Kaňová Alena
Knutelová
8. Jana
Jadrníček
9. Daniel

4. třída

213

6. třída

213

7. B

213

10. Kavanová Iva

5. třída

206

jméno

Kotková
1. Zdeňka
Kocourková
2. Kateřina
3. Hlista Adam
Klichová
4. Martina
Hrozová
5. Adéla
6. Krsek Kryštof
Halásová
7. Michaela
8. Blažek Jan
Bohačíková
9. Alexandra
Stavinohová
10. Soňa

třída

množství

4. třída

588,5

7. B

559

8. B

413

8. A

403

2. B

377

2. A

305

6. třída

286

1. třída

279

4. třída

275

2. B

244

Všem zúčastněným dětem a samozřejmě také rodičům děkujeme za jejich snahu a pomoc.
Výtěžek sběru byl použit na „Mikulášskou nadílku“ a „Dětský den“.
Mgr. Zdeněk Žanda
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Zámek
Středověký zámek se sice pěkně odráží ve vodě, ale má to háček: na odrazu je celkem
sedm odlišností od originálu. Najděte je všechny.
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