Vlaštovka
ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ – šk.rok 2009/2010

Bludiště
Matematický kvíz
Nahraďte písmena čísliceni tak, aby
následující součin platil.
XLIV

. X
----

CDXL
Jako výsledek zapište sekvenci číslic v
tomto pořadí "XLIVCD" (např. 032159)
Přísloví
Poznáš přísloví, které je zapsáno vědecky?
Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem,
jeţ produkuje minimálně bellů, působí
erozí na vrstvy hornin, uloţených podél
její trajektorie:
a) S poctivostí nejdál dojdeš
b) Mrtví prd ví
c) Vrána k vráně sedá
d) Tichá voda břehy mele
Mezi zvířaty
na dvoře byly tři čtvrtiny slepic a čtvrtina
ovcí. Dohromady měly celkem 170 nohou.
Kolik bylo na dvoře ovcí?
Pro zasmání
Ptá se Pepíček paní učitelky: "Mohu být potrestán za něco, co jsem neudělal? "Učitelka: "To v ţádném
případě!" Pepíček: "Tak to je dobře. Já jsem totiţ neudělal domácí úkol!"

Děti jsou na přírodovědné procházce a pan učitel na kraji lesa uvidí ohryzaný strom a říká: "Děti, kdo
myslíte, ţe to udělal?" A na to Pepíček: "Já nechci ţalovat, pane profesore, ale určitě to byl někdo z
béčka!"
K zamyšlení
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VÁŢENÍ ČTENÁŘI,

další školní rok je za námi a na naší škole se jiţ stalo dobrým zvykem prostřednictvím školního
časopisu Vlaštovka provést vlastní hodnocení, co vše se nám za minulý školní rok podařilo splnit a co
jsme udělali navíc. Je to i pro mě určitým způsobem vysvědčení.
Kdyţ se ohlédnu za uplynulým obdobím, musím říci, ţe deset měsíců velmi rychle uběhlo.
Snad právě proto, ţe se stále něco dělo. Od velké akce Halloween, přes zdařilý vánoční projekt,
lyţařský výcvik, rychlobruslení, školní a okresní kola vědomostních či pěveckých olympiád a soutěţí,
květnové projektové dny, aţ po sportovně laděné olympijské hry letos zaměřené na Austrálii. Tak bych
mohl vyjmenovávat celou řadu dalších akcí, ze kterých mám ty nejlepší pocity, ale nerad bych na
někoho zapomněl, a proto se raději začtěte do letošního vydání Vlaštovky a připomeňte si, čím vším
naše škola v letošním školním roce ţila.
Nemohu se nezmínit o jedné z nejzdařilejších akcí, kterou škola organizovala ve spolupráci s
Městským úřadem v Horním Benešově, a to byly Česko-polské dny, které proběhly převáţně ve
sportovním duchu. Zde musím vyzvednout vítězství domácích sportovců a s tou největší upřímností
jim poděkovat za velmi dobrou reprezentaci školy.
Školního časopisu vyuţívám rovněţ k tomu, abych zde zdůraznil, ţe si nesmírně váţím práce,
trpělivosti a obětavosti všech, kteří se na výchovně vzdělávacím procesu podíleli, a to jak pedagogové,
vychovatelé, vedoucí jednotlivých krouţků, tak také členové Školské rady či neobyčejně schopní
členové SRPDŠ. Tímto bych chtěl všem jmenovaným na tomto místě za jejich přínosnou spolupráci
poděkovat a těšit se na další společné akce a spolupráci. Stejné poděkování pak patří i obětavým
provozním zaměstnancům, bez kterých by provoz školy nebylo moţné zajistit.
Ale školní rok není jen příprava zajímavých akcí, ale především výuka a vzdělávání. Na tomto
poli jsme rovněţ zaznamenali úspěchy, kdy naši ţáci na soutěţích posbírali různá ocenění, úspěchem
je rovněţ přijetí našich vycházejících ţáků na střední a učňovské školy v prvním kole přijímacího
řízení. Buďme však k sobě upřímní, ve výchovně vzdělávacím procesu se nám vţdy nedařilo, jak
bychom si představovali. Se školní a mimoškolní prací většiny ţáků mohu vyslovit jen spokojenost, u
některých jsme však museli řešit jejich školní neúspěchy a výchovné problémy, které většinou
souvisely s nedostatečnou domácí přípravou a neomluvenou absencí. Do budoucna si přejeme, ať
těchto negativních problémů ubývá.
Materiální podmínky školy snesou srovnání s městskými školami mnohem většího typu.
Velkou radost mám z instalování interaktivních tabulí v budově 1. i 2. stupně. Během školního roku se
nám pak podařilo dovybavit většinu učeben novým nábytkem, vymalovat obě budovy a zrekonstruovat
osvětlení v tělovýchovné hale. Zde patří velké poděkování zřizovateli školy – Městu Horní Benešov,
jehoţ vedení se jiţ dlouhodobě snaţí zajistit škole finanční prostředky pro zlepšení těchto podmínek.
Přál bych si, aby se naše vzájemná spolupráce nejen udrţela, ale i nadále rozvíjela, protoţe vedení
školy má další plány co ještě vylepšit. Poţádali jsme také i o evropskou dotaci za účelem zkvalitňování
nejen vybavení školy, ale také výchovně-vzdělávacího procesu.
Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval všem, kteří se na práci školy podíleli a všem
sponzorům školy.
Přeji Vám všem sluníčkové, pomalu ubíhající prázdniny a dovolenou, po odpočinku pak
radostný návrat do školy nebo zaměstnání.
Mgr.Miloš Mayer, ředitel školy

ZÁVODY DRAKŮ
Krásné babí léto a k němu neodmyslitelně patřící Závody draků. Příjemné odpoledne jsme
strávili s dětmi, rodiči a soutěţícími draky v sobotu 26.9.2009 na starém fotbalovém hřišti v Horním
Benešově.
Jako kaţdoročně měla porota těţký úkol vybrat ty nejlepší draky a vyhodnotit jejich vzhled a
let. Máme velkou radost, ţe se Závody draků stávají stále více navštěvovanější akcí, o čemţ svědčí
letošní rekordní počet 65 zúčastněných draků.
Děkujeme touto cestou za finanční podporu Školské komisi MěÚ v Horním Benešově, SRPDŠ
při ZŠ a MŠ, manţelům Grygarovým za sladké odměny a kynologům za
poskytnutí prostor fotbalového hřiště. Děkujeme SRPDŠ i za ochotu
zpříjemnit odpoledne stánkovým prodejem občerstvení. Díky podpoře
všech jmenovaných mohly být i letos odměněny všechny děti. A nakonec
výsledky těch nejúspěšnějších :

Vzhled draka :
1. Karafiátová Jana
2. Brázdová Viktorie
3. Černík Jan a Pavel

Let draka :
1. Konůpka Martin
2. Sedláček Jakub
3. Miková Valentýna

Blahopřejeme vítězům a děkujeme i rodičům za účast a podporu svých dětí v soutěţi.
Lenka Zahumenská a Věra Kretová, vychovatelky školní druţiny
ČINNOST SRPDŠ
SRPDŠ při základní škole připravilo v roce 2009/2010 pro ţáky školy několik akcí:
Mikulášská nadílka, Den dětí, Přebor v rychlobruslení, Soutěţe pro děti na slavnostech města atd.
Dále se SRDPŠ finančně podílelo na těchto akcích pro ţáky: Drakiáda, Halloween, Olympijské
dny, cestovné a startovné na soutěţe pořádané školou, Olympiáda v angličtině, Májová notička, soutěţ
ve vybíjené, vystoupení a vybavení pěveckého sboru Nic moc, plavecký výcvik, přivítání prvňáčků,
zápis do první třídy, doprava v rámci projektu Den Země, odměny za reprezentaci školy a sběr starého
papíru, projektový den Vánoce, soutěţ O vánoční stromeček, spolufinancování Vánočních trhů,
příspěvek ţákům na lyţařský výcvik, návštěvy divadelních představení pro ţáky, doprava na výchovně
vzdělávací akce, činnost hudebního krouţku mateřské školy, celoškolní projekt Austrálie.
Z výtěţku plesu byla zakoupena trampolína, která je vyuţívána při akcích SRPDŠ. Děti i
dospělí mají skákání zdarma.
Děkujeme všem sponzorům, kteří svou podporou umoţňují bohatou činnost SRPDŠ a tím
připravili dětem spoustu radosti. Poděkování patří také všem rodičům a spolupracovníkům bez jejichţ
pomoci by nebylo moţné akce uskutečnit.
Angelika Fadrná, místopředseda SRPDŠ

HALLOWEEN 2009
Jako kaţdým rokem, tak i letos se do naší školy slétla podivuhodná stvoření: strašidla, duchové,
upíři, zombíci a jiní. Za zvuků varhan se zapsali na pergamen, ubytovali se a prohlédli výzdobu ve
škole.
Úderem devatenácté hodiny jsme se vydali s lampióny na strašidelný
průvod městem. Venku se rozprostírala tma a mlha - ideální atmosféra pro noc
duchů. Několikrát jsme si zakřičeli básničku, kterou sloţila Míša Halásová
z osmé třídy a trošku urousaní a navlhlí jsme dorazili zpátky do školy.
Následující minuty všichni trávili úpravou svých masek, aby se co nejvíce líbili
porotě a třeba i vyhráli nějakou tu cenu. Letos měla porota toto sloţení:
místostarosta Michal Blaţek, ředitel školy Mgr. Miloš Mayer, pan farář Roman

Masny, hasič Josef Monsport, za SRPDŠ Angelika Fadrná a Lenka Přijalová v roli estétky. Porota to
vůbec neměla jednoduché, masky tančily, kroutily se, koulely očima a předváděly se, co jim síly
stačily. Nakonec členové poroty vybrali ty úplně nej nej ve dvou kategoriích.
Ze strašidel páté třídy a šestých tříd se nejlépe umístili:
na prvním místě Eliška Dostálová (5.tř.), na druhém místě Jana Petrová (6.A) a na třetím
Dominika Kajabová.(5.tř.)
Ze strašidel sedmé, osmé a deváté třídy byla první Jana Bůţková (7.tř.), druhá Lada Bartková
(7.tř.) a třetí místo získal Daniel Kuchař (9.tř.)
Večer se přehoupl do další části, většina dětí se odmaskovala a vydala se
plnit halloweenské úkoly z angličtiny. Kdo úkoly splnil, získal samolepku lebku
a roztřeseným krokem vyšel do tmy na stezku odvahy. Někteří se báli více,
někteří méně, ale všichni se statečně zvládli podepsat na pergamen u stromu.
Zatímco jedni byli na úkolech a druzí na stezce odvahy, ostatní trsali, řádili a
hráli hry v tělocvičně za perfektní hudby, kterou stejně jako loni pouštěl Míša
Klich.
Po splnění úplně všeho, co bylo nachystáno, byl uţ jen poslední bod
našeho večera - sledování horroru. No a pak spánek. A ráno??? Samozřejmě budíček školním
rozhlasem a sviţnou muzikou. Po obvyklém ranním úklidu, kdy se děti nevyspale plouţí a vrhají na
nás otrávené pohledy, jsme se rozešli kolem půl osmé do mlhavé soboty. Skončil další Halloween!!!!
Na závěr bych chtěla napsat několik poděkování. Moc díky celé naší porotě, velký dík SRPDŠ
za financování celé akce (bez nich by to fakt nešlo!!). Dík patří místostarostovi Michalu Blaţkovi za
zajištění technického zázemí a cen pro vítěze. Děkuji všem kolegům, kteří jakkoli přispěli, ať uţ
občerstvením nebo pomohli s výzdobou a všem, kteří přispěli jakoukoli radou. Děkuji i všem občanům
Horního Benešova, kteří se přišli podívat na náš průvod a vyuţili půlhodinky otevřených dveří a
shlédli výzdobu školy. Za pomoc na Halloweenu děkuji Lucii Raidové, Kateřině Čagalové, Martině
Klichové, Barboře Krskové, Denisu Lampovi a Michalu Klichovi. A jako úplná tečka: díky, díky a díky
moc mým kolegyním Daniele Blaţkové, Janě Stengel a Evě Krskové.
S pozdravem „Příští rok na Halloweenu zase“
Mgr. Beata Dostálová, učitelka
O VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
U příleţitosti státního svátku 28.10. uspořádalo Městské informační centrum v Horním Benešově
ve spolupráci se základní školou pro ţáky 2.stupně soutěţ nazvanou „O vzniku samostatného
Československa“.
V úterý 27.10. se odebrali vítězové školního kola do místní knihovny,
kde je paní knihovnice rozdělila do dvou kategorií.
Mladší žáci - Cach Radek (6.A), Bartková Lada (7.tř.), Košíková Aneta
(6.A), Morávek Filip (6.B), Stašová Lucie (7.tř.) pracovali s osmi otázkami, jako
např.: Ve kterém roce vzniklo samostatné Československo? Jak se jmenovalo
území našeho státu před tímto datem? Znáte jméno alespoň jednoho ze
zakladatelů Československa?
Starší žáci - Knutelová, Jana (8.tř.), Pavelková Kristýna (8.tř.), Šrámková Patricie (9.tř.) a
Volný Richard (9.tř.) odpovídali rovněţ písemně na 10 otázek, např.: Kdy byla podepsána Versailleská
smlouva? Ve kterém roce došlo k rozpadu Československa? Co byla první republika? apod.
Asi hodinu dumali zástupci jednotlivých kategorií nad zadanými otázkami a aţ vypršel daný
čas, došlo k vyhodnocení jednotlivých prací.
Všechny mladší ţáky znalostmi předběhla Lada Bartková ze 7.třídy a ve druhé kategorii
překonala ostatní kamarády Jana Knutelová z 8. třídy.
Všichni soutěţící byli odměněni drobnými věcnými cenami, hodnotným záţitkem a rozhodně
se obohatili o nové znalosti z oblasti naší historie.
PhDr. Jana Semerová, učitelka

OBRAZY Z TŘICETILETÉ VÁLKY
Třicetiletá válka sice proběhla uţ v letech 1618-1648, ale nic nám nebránilo, abychom se do
uvedených let tak trochu vrátili.
V pondělí 9.listopadu 2009 jsme se po velké přestávce přemístili do velké tělocvičny, abychom
se zúčastnili výukového pořadu nazvaného „Obrazy z třicetileté války“.
Protagonisty pořadu byli dva členové umělecké agentury
Pernštejni, kteří nás za pomoci jednoduché kulisy, historických zbraní a
dobových kostýmů přenesli v čase zpět do 17.století.
Z hodin dějepisu jsme si připomněli praţskou defenestraci, bitvu
na Bílé hoře, popravu 27 českých pánů, osobnost vojevůdce Albrechta
z Valdštejna.
Do děje byli vtaţeni také dobrovolníci z řad našich ţáků, kteří se
na chvíli stali vojáky, mušketýry a jezdci.
Ve dvou proti sobě stojících armádách –
vybaveni kopími a dalšími zbraněmi – nastínili
na chvíli atmosféru historických bojů, kdy nikdo nevyhrál a nikdo nebyl
poraţen.
Příběhy z třicetileté války „Pernštejni“ prošpikovali ukázkami
historického šermu (to jsme všichni hleděli !!!) a vtipnými dialogy (to jsme se
nasmáli !!!!!).
Ţáci z 2.stupně naší základní školy byli zpočátku skeptičtí, ale o to víc
se jim historické vystoupení líbilo a dokonce by měli zájem o další vystoupení této umělecké skupiny.
PhDr.Jana Semerová, vyučující dějěpisu
VÝLET DO HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA V OSTRAVĚ
Dne 8.12. 2009 jsme se my, ţáci 3. a 5. třídy, zúčastnili programu v Planetáriu J. Palisy
v Ostravě.
V 8,00 hod jsme vyjeli z autobusového nádraţí v Horním Benešově plni očekávání
z neznámého, neboť spousta z nás ještě nikdy v planetariu nebyla.
Kdyţ jsme přijíţděli do Ostravy, pršelo. Hned nám bylo jasné, ţe ze
slibovaného pozorování oblohy dalekohledem nic nebude.
Po vstupu do planetária nás uvítala paní a uvedla nás do menšího kina,
protoţe místnost planetária byla obsazena. V kině nám pustili poučný zábavný
program „Zvířecí olympiáda“. Souboj byl napínavý, vyhrálo druţstvo
obojţivelníků.
Po olympiádě jsme přešli do kruhové místnosti s klenutým stropem, kde nám promítali pořad o
naší planetě, přírodě v různých podnebných pásmech a nakonec jsme se dostali aţ pod hvězdnou
oblohu. Konečně jsme pochopili, kde leţí souhvězdí zvěrokruhu a jak je na noční
obloze hledat. Na závěr programu nám pracovník planetária prozradil uţitečnou
internetovou stránku, na které si můţeme zdarma stáhnout program, v němţ
naleznneme celou hvězdnou oblohu i s mlhovinami a planetami sluneční soustavy.
Prozradím vám ji také, protoţe se mi moc líbila: www.stellarium.com – takţe,
nezapomeňte se podívat!
Při odchodu nás ještě přilákal obchůdek s dobrůtkami a suvenýry, který jsme
málem vykoupili .
S výletem jsme byli spokojeni, ale také jsme byli velmi unaveni. Chtěla bych poděkovat všem,
kdo se na programu podílel. Byl velmi nádherný.
Taťána Svobodová, 5. třída
PROJEKT VÁNOCE 2009
Dne 11.12.2009 proběhlo jiţ tradiční rozsvícení vánočního stromečku. Celá základní škola se
sešla v osm hodin ráno a všichni začali plnit úkoly s vánoční tématikou, které se řešily ve škole,
v místním informačním centru a také v kostele.

Po zahájení trhů proběhlo vyhodnocení soutěţe O nejkrásnější vánoční
stromeček, do které se zapojily jednotlivé třídy.
Po skvělém vystoupení ţáčků mateřské školy a pěveckého sboru Nic Moc
byly trhy oficiálně zahájené.
Celé mrazivé odpoledne doprovázela skupina Třistatřicettři. Zúčastnění
občané si mohli dokoupit dárky ve stáncích s nejrůznějším zboţím. Přítomní měli
velký zájem i o výrobky ţáků naší školy.
Ale co si budeme povídat, největší úspěch mělo svařené víno, které
v tomhle mrazivém počasí vykouzlilo úsměv na všech tvářích. Ţaludek rovněţ
potěšila teplá polévka a jiné dobroty z domácí zabíjačky.
Šestnáctá hodina se kvapem blíţila a všechny ratolesti uţ netrpělivě
čekaly na rozsvícení stromečku.
Celý tenhle, poněkud studený, den završil slavnostní ohňostroj, který potěšil nejen dětská očka.
Martina Vyslouţilová a Michala Halásová, 8.třída
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Nadšenci pro historii z řad našich ţáků se sešli v pondělí 14.12.2009 v učebně dějepisu, aby
absolvovali školní kolo dějepisné olympiády letos na téma “Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské“.
Ţáci z osmé a deváté třídy měli za úkol vypracovat odpovědi na 16
otázek, např. doplnit názvy knih Eduarda Štorcha, určit podle obrázků slavná
díla z pravěku (Věstonickou Venuši, jeskynní malby), vyjádřit se k pojmům
jako např. druidové, oppidum, Keltové, pojmenovat podle nákresů nástroje
pravěkého člověka, rozhodnout o správnosti uvedeného textu, vyhledat
informace o prvních Slovanech na našem území atd. Na celých 90 minut se
všichni zúčastnění poctivě vnořili do naší historie, aby si oţivili a upevnili
učivo o Velké Moravě, Konstantinu a Metodějovi, o románském umění a
starých slovanských bozích. Při samostatné práci měli ţáci k dispozici odborné publikace, dějepisné
atlasy, nástěnné obrazy v učebně výtvarné výchovy a směli vyhledávat informace na internetu.
Všech 19 zúčastněných ţáků z 8. a 9.třídy naší školy pracovalo s nadšením, bylo vidět, ţe je
honba za historickými fakty pohltila a po vyhodnocení jednotlivých prací a sečtení všech bodů dopadlo
školní kolo dějepisné olympiády 2009/2010 následovně:

Jméno
třída
Čech Radim
8.
Halasová Michaela
8.
Klech Jiří
8.
8.
Knutelová Jana
Kuchař Libor
8.
8.
Pavelková Kristýna
Praţák Jakub
8.
Rašo Filip
8.
Sintová Eliška
8.
Vyslouţilová Martina
8.
Čechová Vladimíra
9.
Dlouhý Tomáš
9.
Jadrníček Daniel
9.
Kamír Adam
9.
Krejčiřík Michal
9.
Kuběna Pavel
9.
9.
Nekorancová Barbora
9.
Šrámková Patricie
Maximálně bylo moţné získat 60 bodů.

Celkem bodů
37 bodů
47 bodů
27 bodů
53 bodů !!
23 bodů
54 bodů !
43 bodů
29 bodů
32 bodů
47 bodů
37 bodů
33 bodů
40 bodů
36 bodů
28 bodů
36 bodů
53 bodů !!
51 bodů !!!

Ţáci, kteří dosáhli hranice 38 bodů, tedy 60%, absolvovali školní kolo dějepisné olympiády
úspěšně.
PhDr.Jana Semerová, vyučující dějepisu
DIVADÉLKO PRO ŠKOLY Z HRADCE KRÁLOVÉ
V pátek 8.1.2010 přijeli do Horního Benešova protagonisté divadla „Divadélko pro školy“
z Hradce Králové. V sále Společenského domu představili dětem základní školy dvě asi hodinová
představení. Pro ţáky prvního aţ čtvrtého ročníku to byl pořad s názvem „Pohádky z našeho statku“ a
pro ţáky páté aţ deváté třídy „Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století“.
„Pohádky z našeho statku“ je kombinované loutkoherecké představení, vyprávění ze ţivota
domácích zvířátek, ztvárněných maňáskovými loutkami, kterým dodává ţivot především komunikace s
ţivými herci i dětmi z publika. Ústřední postavou je pes Voříšek, který
seznamuje děti se ţivotem na venkovském statku, společně proţívají
dobrodruţství, vypátrají zloděje slepic, naučí se řeči jednotlivých zvířat a
vytrestají neposlušného berana Matese. Ve třech veselých příbězích je
zakomponováno i mnoho poučných myšlenek, například o významu a smyslu
chovu domácích zvířat, jak se k nim lidé mají chovat, děti také poznají, ţe bez
práce nejsou koláče a ţe lhát a podvádět se nevyplácí atd. Smyslem celého
představení bylo vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a všem ţivým tvorům a také k úctě k lidské
práci.
V pořadu „Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století“ jde o soubor ukázek z několika
divadelních her významných autorů, mapující období od vzniku samostatného Československa aţ po
současnost. Prvorepublikovou atmosféru připomenula hra "Don Juan & comp." z repertoáru
Osvobozeného divadla, jako ukázka komediální tvorby dvojice J.Voskovce a J.Wericha. Předválečnou
dramatickou atmosféru naopak vystihl dialog z divadelního zpracování románu Karla Čapka "Válka s
mloky". Pro období nesvobody na české divadelní scéně v padesátých a šedesátých letech 20. století
měla zásadní význam tzv. "divadla malých forem", a proto byla zařazena ukázka z kolébky české
populární hudby, tedy praţského divadla Semafor a kabaretní scénka J. Suchého a J. Šlitra.
Sedmdesátá léta připomenul legendární muzikál brněnského divadla Husa na provázku "Balada pro
Banditu". Divadelní učebnice vrcholí ukázkou zcela svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana ze
hry "Vyšetřování ztráty třídní knihy".
A jaké byly dojmy z představení?
Je pátek 8. ledna 2010. Po vánočních prázdninách a hned se zase ulívat? Pololetí na spadnutí,
honí se známky, děcka jsou protivná. Co naplat, divadlo pro školy objednáno, jde se (..... názory
učitelů ). I. stupeň se rázem ocitá na farmě, kde to bučí, kňučí, štěká, mečí. A světe, div se, dokonce
chytáme i zloděje. Z této příjemné atmosféry rovnýma nohama do průřezu ukázek divadel 20.
století..... Nevím, nevím, malá děcka jste dostali, ale co naši puberťáci....(připomínka p.uč.). Pomocí
dvou herců, komiků a zpěváků jsme vtaţeni do tvorby Voskovce a Wericha, Karla Čapla, ocitáme se v
hledišti divadla Semafor. V ukázkách divadla Husa na provázku jsou někteří ţáci sami herci, končíme
u Smoljaka a Svěráka. Všichni se náramně bavíme, smějeme, mnohým tečou i slzy. Nikomu vůbec
nevadí, ţe jsme překročili čas vyučování, dokonce i prostory školní jídelny jsou naplněny
doznívajícími dojmy. Herci měli naprostou pravdu, dostali nejen ţáky, ale i jejich učitele.
Mgr. Miroslava Chudíková, učitelka
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
Dne 29. ledna 2010 proběhl na naší škole zápis dětí do první třídy. U
nastávajících prvňáčků se na jednotlivých stanovištích prověřovaly nejen
matematické vědomosti, bohatost slovní zásoby se správnou výslovností, ale i
pohybová vybavenost spojená s odvahou a nebojácností. Neméně důleţitá byla i
kresba postavy, která je tím nejlepším ukazatelem školní zralosti dítěte.
Na některých dětech byly vidět obavy z toho, co je asi čeká. V příjemném a
pěkně vyzdobeném prostředí pohádky se však jejich obavy rázem rozplynuly.

Odměnou za splnění všech úkolů byly pro děti sladkosti, upomínkový list, dárečky vyrobené
dětmi ze 4. tříd, reklamní předměty a taška plná překvapení.
K zápisu přišlo celkem 37 dětí, z toho 2 děti z Horních Ţivotic a 6 ze Starých Heřmínov. Do 1. třídy na
školní rok 2010/2011 bylo přijato 30 dětí.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu zápisu podíleli.
Mgr. Dagmar Janáková, učitelka
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE
V letošním roce 2009/2010 se uskutečnil jiţ 3.ročník ,,Olympiády v anglickém jazyce“. Zde si
všichni zúčastnění ţáci prověřili své dosavadní znalosti.
Soutěž proběhla ve dvou kategoriích:
1.kategorie 5. - 7.třída (Iveta Rychtáriková, Taťána Svobodová, Vendula Branišová, Aneta Košíková,
Matěj Včelka, Lada Bartková, Jana Bůţková, Terezie Hanušová, Ivana Jachymčáková, Karolina
Opočenská, Daniela Premusová, Lucie Stašová,)
2.kategorie 8. - 9.třída (Jana Branišová , Adam Kamír, Daniel Kuchař, Pavel Kuběna, Barbora
Nekorancová, Kamil Zákoutský)
Soutěţ probíhala ve dvou dnech - ve středu 3.2. a ve čtvrtek 4.2.2010. Po zahájení školního
kola olympiády ředitelem školy ţáci začali plnit nelehké úkoly. Jednotlivé oblasti prověřovala porota
ve sloţení Ing. Jana Stengel, Lenka Kuchařová a Alţběta Včelková. Po čtyřech hodinách soutěţení
proběhlo vyhodnocení kaţdé kategorie. Zde jsou vítězové:
1.kategorie
1.místo
Bartková Lada 7.třída
(100 bodů)
2.místo
Rychtáriková Iveta 5.třída, Včelka Matěj 6.B
(95 bodů)
3.místo
Košíková Aneta 6.A
(91 bodů)
2.kategorie
1.místo
Kuchař Daniel 9.třída
(118 bodů)
2.místo
Kamír Adam 9.třída
(92 bodů)
3.místo
Kuběna Pavel 9.třída
(84 bodů)
Nejlepší ţáci Daniel Kuchař, Adam Kamír a Lada Bartková s Ivetou Rychtárikovou se
zúčastnili okresního kola Olympiády v anglickém jazyce v Krnově dne 23.2.2009. Jiţ nyní se těšíme
na další školní kola.
Ing.Jana Stengel, učitelka
LYŢAŘSKÝ VÝCVIK
Stejně jako v minulém roce, tak i letos se ţáci 5.-9.tříd zúčastnili
lyţařského výcviku, který proběhl 15.-20. března 2010.
Autobusem jsme nejprve dojeli do Karlova. I letos jsme bydleli v krásné
chatě Roháč.
První dny byly těţké a namáhavé, dokonce několik z nás uţ to chtělo
vzdát, ale nakonec se všichni lyţovat naučili. I já! Ale nejeli jsme tam jen za
lyţováním, ale i za zábavou. Kaţdý večer musel jeden pokoj připravit nějaké úkoly, hry a soutěţe,
vţdy jsme se pořádně nasmáli a pobavili.
Děkujeme paní učitelce Krskové, Stengel a panu učiteli Ţandovi za nesmírnou trpělivost,
kterou s námi měli.
Všichni uţ se těšíme na další lyţák.
Eliška Dostálová, 5. třída
LYŢAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Přišel březen a ţáci naší školy vyrazili pod vedením lyţařských instruktorů p.uč. Ţandy, p.uč.
Krskové a p.uč. Stengel na lyţařský kurz.
Kurz probíhal ve dnech 15.-20.3.2010 v Karlově na chatě Roháč. Celkem se ho zúčastnilo 23
ţáků z 5.-9. ročníku.

Sraz byl v pondělí v 9 hodin na autobusovém nádraţí. Zde učitelé zkontrolovali všechny
důleţité dokumenty a mohlo se vyrazit. Nadílka sněhu byla úţasná.
Ihned po ubytování jsme poobědvali a seznámili se s pravidly chování a bezpečnosti na chatě i
na svahu. Nyní jiţ nic nebránilo tomu, abychom šli zdolat přírodu. Ţáci byli rozděleni do tří skupin.
Začátky byly pro některé náročné, ale uţ po dvou dnech zvládli všichni jízdu na vleku a brázdili
sjezdovku jako závodní lyţaři. Nácvik probíhal s lyţemi i bez lyţí, s holemi i bez holí, jednotlivě, ve
dvojicích i ve skupinkách. Hodně jsme se nasmáli, neboť někteří ţáci předváděli aţ akrobatické
kousky.
Po obědě a odpoledním klidu probíhala druhá část výuky. Opět lyţe, hůlky, brýle, boty a
nezbytné přilby. Kaţdým dnem byla lyţařská výzbroj těţší a těţší. Nikdo ze zúčastněných se ale
nevzdal. Znovu a znovu se všichni pokoušeli nacvičit nové lyţařské prvky.
Zcela unaveni se ţáci vraceli rádi na chalupu, kde je čekala opravdu výborná večeře. Po ni
následovala beseda na dané téma (bezpečnost, bílý kodex, historie, lyţování, lyţí atd.), kterou
interpretovali jednotliví instruktoři. Při přednášce si ţáci odpočinuli a tak není divu, ţe na večer oţili.
Kaţdý pokoj měl denně připravit program pro své kamarády. Nyní začala
teprve ta pravá zábava. Vymýšlely se scénky, reklamy na zimní vybavení,
módní návrhy, soutěţe, zpívaly se písně, hrály společenské hry. Instruktoři byli
mile překvapeni, jak byly děti nápadité, originální a jaké mají herecké
schopnosti.
Poslední den proběhly lyţařské závody ve sjezdu a slalomu. Ţáci byli
před startem lehce nervózní, ale nakonec ve zdraví všechno zvládli. Večer
proběhlo vyhodnocení závodů, zhodnocení celého kurzu a závěrečný program.
V sobotu ráno se nikomu nechtělo vstávat. Uklidit pokoje, sbalit se, naloţit lyţařské věci,
posnídat a odjezd. Radost a optimismus se dětem pomalu vytrácel z obličeje, neboť by si pobyt na
horách rády prodlouţily. Instruktoři zase uvítali, ţe se ţákům nic nepřihodilo, ţe byli všichni spokojeni
a měli dobrou náladu. Jiţ nyní se těšíme na další kurz a doufáme, ţe bude stejně úspěšný jako ten
letošní.
Mgr. Eva Krsková, učitelka
TURISTICKÝ KROUŢEK
Na začátku školního roku se část naší třídy přihlásila do nového krouţku – Turistický krouţek.
První schůzky jsme byli ve třídě, kde jsme hráli nejrůznější hry. Kdyţ bylo hezky, začali jsme chodit
na malé výpravy do přírody. S příchodem sněhu jsme se zase často scházeli ve třídě, ale pořád bylo
mnoho legrace.
Jednou na jaře jsme vyrazili na Lesní domky. Hráli jsme tam super hru – Dobývání kruhů. Je to
opravdu výborná hra, kterou si můţete zahrát i vy, takţe jak na ni: Jedno muţstvo obsadí malé návrší,
houštiny nebo skalky, druhé bude tuto přírodní pevnost dobývat. Kdo je zasaţen koulí, posadí se na
zem, aby všichni viděli, ţe uţ nehraje a čeká, aţ bude jedna strana vybita do posledního človíčka. Pak
hned začínáme nanovo. Boj trvá zpravidla jen několik minut, ale jsou to minuty nabité vzrušujícími
přestřelkami. Předpokladem je ovšem poctivé jednáni. Kdo nemá stoprocentní jistotu, ţe soupeře
zasáhl, nesmí na něho pokřikovat a zlobit se a opačně, kaţdý by se měl bez protestů posadit, škrábne-li
ho letící střela jen nepatrně.
V červnu jsme si zahráli ještě jednu super hru, jmenuje se Latrína a hraje
se takto: Ve vymezeném území je skryta latrína (= ešus s cedulkou Latrína) s
papírky označenými "latrína" či "WC". Úkolem hráčů je najít latrínu a poté získat
co nejvíce potvrzených lístečků - musí dojít na latrínu, vzít jeden lísteček, dojít za
latringirl, která sedí někde na kraji území, nechat si lísteček potvrdit a mohou jít
znova. Aby to nebylo tak jednoduché, pobíhají v území průjmy. Průjmů je asi
sedm a mají svá jména (cedulky na zádech - např. řídký, nekonečný, zelený...).
Kaţdý hráč má na počátku 3 toaletní papíry (= ţivoty). Pokud hráče chytne
průjem, sebere mu 1 toaletní papír. Pokud někoho chytne průjem a on nemá toal.
papír, je vyřazen ze hry. Průjmy nesmí příliš blízko k latríně a k latringirl. Další postavou je zácpa,

která se občas objevuje a utíká před hráči – pokud hráč chytne zácpu, dostane 1 toal. papír. Hraje se po
určitou dobu. Vítězí ten, kdo má nejvíce potvrzených papírků. Pokud má více lidí stejný počet papírků,
vyhrává ten z nich, který si zapamatoval více jmen průjmů. Doporučená cena pro vítěze je role
pravého toaletního papíru.
Turistik je prostě nejlepší a kaţdý pátek uţ se těšíme, co legračního asi zase zaţijeme.
Iveta Rychtáriková, 5. třída
VARIETÉ BEROUSEK
Základní škola a Mateřská škola v Horním Benešově zorganizovala pro děti ze školky a ţáky
školy program s prvky kabaretu a cirkusu, plné magie a zázraků s názvem „Varieté Berousek“.
Pan Berousek (čechorakušan, rodák z Brna) pozvání přijal, přijel
a své umění nám 22.března 2010 v malé školní tělocvičně předvedl.
První představení bylo pro nejmenší diváky tj. pro děti ze školky
a ţáky první aţ třetí třídy, druhé vystoupení bylo určeno ţáků od čtvrté
do deváté třídy.
Pan Berousek předváděl dětem kouzla a triky s míčky,
květinami, magickou hůlkou, šátky, krouţky a dalšími kouzelnickými
rekvizitami. K některým kouzlům potřeboval asistenty a naši ţáci se
těchto rolí ochotně účastnili a aktivně se zapojovali do magického kouzlení. Během vystoupení za
povzbuzování ostatních ochotně pomáhali. Z předvedeného umění byli nadšeni a pan Berousek byl
odměňován bouřlivým potleskem.
Nad provedením některých magických kousků ţáci nevěřícně kroutili hlavou, např. kdyţ se
třeba ztratil prsten a znovu se objevil na jiném místě, předměty měnily barvu nebo vypitá Coca-cola se
sama vracela zpět do sklenice.
Velký ohlas mělo i vystoupení dospělých asistentů (pedagogů) – i oni se do programu zapojili a
ochotně vystoupili před jásajícím publikem.
Představení se nám velice líbilo a určitě přispělo k oboustranné spokojenosti.
Jiřina Dworoková, učitelka
SHERLOCK HOLMES
Ve druhém pololetí jsme měli jet se školou do divadla na nějaké představení. Původně se
plánovala cesta do Opavy, ale divadlo mělo uţ plno, tak jsme se objednali do Bruntálu na divadelní
představení nazvané Sherlock Holmes v podání šumperských herců.
Uţ podle názvu se mělo jednat o detektivní příběh. No a co se tam seběhlo?
Jednoho dne se v detektivní kanceláři Sherlocka Holmese objeví nešťastná slečna Morstanová,
která chce zjistit kam zmizel její otec. Ten slouţil v britské armádě v Indii, ale před deseti lety při
návštěvě Londýna se za podivuhodných okolností ztratil. Slečna
Morstanová o něm neměla celá léta ţádné zprávy. Před několika měsíci
jí začaly poštou pravidelně docházet pravé perly jako odškodnění za
zmizení otce. Tedˇale dostala dopis, kde jí neznámý pisatel napsal, ţe se
s ní sejde a prozradí jí, jak její otec zemřel. Detektivové Sherlock
Holmes a doktor Watson se případu ujmou a oba slečnu Morstanovou
doprovodí na schůzku. Tam zjišťují, ţe neznámým pisatelem perlových
dopisů je pan Sholte, syn přítele otce slečny Morstanové. Prozradil jim,
ţe perly pocházejí z pokladu, který kdysi major Morstan a jeho otec
major Sholte ukradli trestancům v indickém vězení. Jednomu
z trestanců se podařilo z Indie utéct a zabít majora Morstana (jako
odvetu za krádeţ šperků). Truhla, kterou po delším pátrání hledači našli, byla prázdná, protoţe její
obsah byl vysypán na dno moře .
Líbilo se nám to, někomu víc, někomu o něco méně, ale všichni jsme byli moc spokojeni.
Pobavili jsme, zasmáli se a také něco nového dověděli. Určitě zase příště pojedeme rádi do divadla.
Ivana Jachymčáková, ţákyně 7.třídy

DEN V ANTICKÉM ŘECKU

V úterý 13. dubna 2010 jsme pro ţáky šestých tříd připravili
celodenní projekt na téma „Den ve starověkém Řecku“. Protoţe šesťáci
se zabývali učivem o antické kultuře jak ve výtvarné výchově s paní
učitelkou Chudíkovou, tak také v dějepise s paní Semerovou, dali jsme
hlavy dohromady a začali vymýšlet. Nakonec se přidala i paní učitelka
Dostálová s hudební výchovou a uţ bylo co připravovat.
Celý den začal dějepisným testem, který ţáci vyplňovali asi
jednu a půl vyučovací hodiny. Formou testu si měli ověřit dějepisné znalosti, které do sebe soukali uţ
od února. Pokud by někdo z ţáků odpověděl správně na všechny otázky, mohl získat maximálně 70
bodů. Celkový výsledek testu byl 45,59%, nejlepší ţák dosáhl v testu 55 bodů, coţ je 78,57%
úspěšnosti a nejslabší výkon předvedl ţák s 11 body, coţ činí pouhých 15,71%.
Po testu následovala praktická část, kdy ţáci měli z připraveného plátku hrubého alobalu
vyrobit starořeckou minci (tu pak pouţili při módní přehlídce). V tomto úkolu se mohli dobře uplatnit i
ti, kteří nebyli aţ tak výborně připraveni na znalostní test. Stejně se mohli všichni předvést při výzdobě
amfory. Kaţdý dostal nakreslenou vázu a měl ji vyzdobit patřičnými starořeckými ornamenty. Kdo si
nebyl jistý, mohl své nápady ověřit nebo rovnou načerpat na Internetu nebo v připravených
publikacích.
Výsledky obou work-shopů si kaţdý můţe prohlédnout na nástěnce v učebně výtvarné
výchovy.
Následoval zlatý hřeb dne – módní přehlídka. Nejprve si kaţdý vytáhl doma předem připravené
pomůcky a navzájem si pomáhali s přípravou oblečení. Součástí kaţdého převleku byla cedulka se
jménem a s identifikací. Mohli jsme se setkat s Alexandrem Makedonským, spartským králem
Leonidem, ale také s otroky, kteří vyrobené mince chtěli pouţít například na vykoupení své svobody,
nebo dokonce s Alexandrou, ţenou v domácnosti, jejíţ muţ se připravoval na bitvu u Thermopyl.
Součástí módní přehlídky (konala se v malé tělocvičně) bylo hlasité a srozumitelné představení se
publiku. Publikum a zároveň odbornou porotu tvořili ţáci 7.třídy. Bodově ohodnotili kaţdého
„starořeka“, stupnice byla od 0 do 10 bodů, sedmáci ocenili většinou celkový dojem vystoupení a
nápaditost při přípravě oděvu. Osmáci byli přizváni jako diváci, po skončení se šli ţáci 6.tříd ukázat
ještě i páťákům, aby věděli, co je čeká na 2.stupni.
A to ještě není všechno. Aby ten „antický den“ nebyl zas aţ tak moc váţný, pustili jsme si pár
ukázek z animovaného filmu Odyseovy cesty, opravdu jsme se i zasmáli a viděli i příběhy, o kterých
jsme se učili – např. o sirénách, o Kyklopovi, Polyfémovi, o Prométheovi apod. Tečku za tím vším
udělala poslední vyučovací hodina a tou byla hudební výchova. Paní učitelka si pro ţáky připravila
moc pěknou náplň práce, např. kříţovku na hudební téma (v tajence vyšly vodní varhany), povídali si
o hudebním umění v antickém Řecku, o hře na lyru, co je to syrinx a o další spoustě zajímavostí.
Ve středu, následující den, se rozdělili šesťáci do skupin po pěti, popř. po šesti ţácích a ve
výtvarné výchově zpracovávali prezentační plakát, kde uplatnili všechno, co se dozvěděli, co se jim
líbilo a nelíbilo.
Podle hodnocení ţáků byla celá akce dost zdařilá, mezi dětmi panovala všeobecná spokojenost
(je to vidět na fotkách pořízených při práci), s rozpaky se však potýkali všichni v té části projektu, kdy
se měli představovat spoluţákům z ostatních tříd.
My jsme hned po skončení vymýšleli, jaký bude další projektový den.
PhDr.Jana Semerová, učitelka
PŘEHAZOVANÁ
Ve čtvrtek 29.dubna 2010 se ţákyně 4. a 5. ročníku zúčastnily soutěţe
v přehazované, která se konala na Základní škole v Lichnově. Do turnaje bylo
přihlášeno celkem pět druţstev: pořádající ZŠ Lichnov, ZŠ Krnov, ZŠ Zátor, ZŠ
Brantice a naše škola.
Prezentace proběhla v 8:30 hodin a pak jiţ následovala vzájemné
zápolení. Hrálo se s velkým nasazením všech ţákyň.

V úvodních utkáních se našemu druţstvu příliš nedařilo, ale pak se děvčata do hry dostaly a
byly ostatním vyrovnanými soupeřkami. Nakonec nám 3.místo uteklo pouze o pár bodů. Vybojovaly
jsme pěkné čtvrté místo.
Naše druţstvo děvčat hrálo ve sloţení: Natálie Fraisová, Sára Hejlová, Tereza Urbanová, Iveta
Richtáriková, Anna Jelínková, Taťána Svobodová, Ţaneta Andrlová, Barbora Bártková a Martina
Šrámková.
Všem děvčatům děkuji za pěkné sportovní výkony, bojovnost a napínavou hru.
Mgr. Eva Krsková, učitelka
ZPĚVÁČCI ZŠ A ZUŠ HORNÍ BENEŠOV OPĚT ÚSPĚŠNÍ
Stalo se tradicí, ţe se ţáci naší školy účastní kaţdoroční soutěţe ve zpěvu „Májová notička“
v Břidličné. Ta letos proběhla 6.května. Konkurence ve zpěvu byla silná, ve třech kategoriích bojovalo
o dobré umístění celkem 60 zpěváčků.
Naši ţáci se překvapivě vyzpívali aţ do zlatého pásma.
Zlaté pásmo:
Adéla Gemsová, Adéla Hrozová
Stříbrné pásmo:
David Kaluţa
Bronzové pásmo:
Jakub Andrle,Kamila Habartová, Štěpán Rapušák,
Barbora Rapušáková,Klára Nekorancová
Všem úspěšným gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěţe.
Mgr. Ivona Kriwenková, učitelka
NIC MOC
Tradice školního hudebního krouţku „Nic moc“ pokračovala v letošním školním roce
2009/2010 stejně jako v letech předchozích. Trošičku se pozměnila nejen skladba účinkujících, ale i
vedení krouţku. Změna uvnitř hudebního tělesa je naprosto přirozená, odcházejí ţáci 9.třídy a na jejich
místa nastupují mladší ţáci. I kdyţ se nám v poslední době stává, ţe se nám do krouţku vrací i ţáci
bývalí (čemuţ jsme samozřejmě moc rádi). Vedení našeho hudebního krouţku posílila paní učitelka
Daniela Blaţková, zatímco se paní Petrlová naplno věnuje mateřským povinnostem
Jak jsme letos pracovali, posuďte sami podle následujícího seznamu našich veřejných
vystoupení:
Rozsvěcení vánočního stromečku (Horní Benešov)
Vánoční trhy na bruntálském zámku
Koncert v informačním centru (Horní Benešov)
Adventní koncert ve Starých Heřmínovech
Půlnoční mše v kostele sv.Kateřiny (Horní Benešov)
Den učitelů (Horní Benešov)
Velikonoční trhy (zámek Bruntál)
Den Matek (Horní Benešov)
Muzejní noc (zámek Bruntál)
Dětský den ( SRPDŠ Horní Benešov)
Turnaj ve fotbale (Horní Benešov)
Polsko-české dny (Pszów)
Slavnostní předání vysvědčení ţáků 9.třídy (Horní Benešov)
Mgr.Beata Dostálová, vedoucí krouţku
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŢÁKŮ 4.TŘÍD
Ve dnech 14.6. aţ 25.6. 2010 se v Informačním centru v Horním Benešově
konala výstava výtvarných prací ţáků 4.tříd, na které jste mohli vidět nejen práce ţáků
naší školy, ale také vítězná výtvarná díla ţáků partnerských měst Melče a polského
Pszowa. Práce ţáků byly vydařené, někdo by snad ani nevěřil, ţe je vytvořila ruka
dítěte. Kromě kreseb, maleb a koláţí byly vystaveny i výrobky z keramiky. Výstava
byla vydařená a ţáci 4.tříd by tímto chtěli poděkovat paní učitelce Miroslavě

Chudíkové, ţe celou výstavu takto krásně připravila, vymyslela a hlavně uskutečnila.
ţáci 4.A ZŠ Horní Benešov
PROJEKT „OVOCE DO ŠKOL“
V roce 2010 se naše škola zapojila do celorepublikového projektu „Ovoce do škol“. Děti
1.stupně ZŠ dostávají zdarma kaţdý týden jeden nebo dva kusy ovoce (jablko, hrušku, pomeranč…) či
100% dţus.
Součástí této akce je školní projekt, který proběhl ve dnech 10.-11. června 2010. Uskutečnil ve
dvou dnech:
1.den
- prezentace odborné pracovnice o zdraví a významu zdravé stravy
- zdravotní tělesná výchova (rehabilitační cviky)
- projekt ve třídách (konkrétní práce s různými druhy ovoce a zeleniny)
2.den
- sportovní dopoledne „Běh za zdravím“.
Děti se seznámily s ovocem a zeleninou našich a exotických krajin, poznávaly všemi smysly
jejich vlastnosti a na závěr některé třídy vyrobily i zdravou svačinku – míchaný salát. Starší děti přišly
na to, ţe zdaleka ještě neznají exotické ovoce, jejichţ názvy se staly mnohdy dokonalým
jazykolamem, jako např. kumquat, physalis, tamarylo či karambola.
Druhý den mohly děti zúročit své znalosti z předešlého dne ve sportovně-vědomostní soutěţi
„Běh za zdravím“. Na stanovištích plnily děti úkoly a v cíli na ně čekala zdravá odměna.
Projekt má pokračování, které bude realizováno na podzim, kdy vyrazíme do
obce Sosnová. Zde ţáci shlédnou praktické zpracování ovoce a zeleniny, navštíví
sady ovocných stromů a na závěr je čeká ochutnávka.
Ţáci byli velmi spokojeni, nadšeně plnili všechny úkoly, dozvěděli se
spoustu nových a zajímavých poznatků a vše si prakticky vyzkoušeli. Jiţ nyní se
těšíme na podzimní část projektu.
Chtěli bychom poděkovat všem učitelkám 1.stupně a slečně magistře
Rosíkové za vzorně připravený projekt a prezentaci.
Těšíme se na další spolupráci.
učitelky 1.stupně ZŠ
ČESKO-POLSKÉ DNY BEZ HRANIC
V tomto školním roce se uskutečnila sportovní olympiáda mezi ţáky z polského města Pszow,
nedalekého městečka Melč a naší základní školou.
Nejprve jsme jeli v sobotu 12.června společně autobusem do polského Pszówa, kde jsme hráli
fotbalové utkání. Se mnou byli hrát fotbal Honza Albrecht z 6.A, Jirka Spevák ze 7.třídy, Kuba Praţák
a Patrik Zahradník z 8. třídy a Honza Fečík a Lukáš Mašlík z 9. třídy.
Jana Branišová, Verča Branišová, Katka Hradečná, Andrea Hulínová, Katka Kocourková,
Bára Nekorancová, Míša Staňová a Paťka Šrámková (všechny z devítky), Martina Vyslouţilová a
Lenka Kopčová (z 8. třídy) rozdrtily Poláky ve florbale (na rozdíl od nás) a přivezly si
domů pohár za 1. místo .
Za kluky hráli florbal Filip Rašo, Honza Rašo, Lukáš Kurta, Lukáš Tisoň, (všichni
jsou z osmičky),Vláďa Salát, Zdeněk Šulitka (moji spoluţáci ze 7.třídy) a Filip Morávek ze
6.B. Naši deváťáci Tomáš Dlouhý a Dan Kuchař nás reprezentovali ve stolním tenisu.
Hned na druhý den v neděli 13.6. jeli na stejné místo zpívat naše školní pěvecké
sbory Nic moc s paní Dostálovou a paní Blaţkovou a krouţek Hrátky s hudbou pod
vedením paní Kriwenkové a Cilečkové.
Za týden se konalo společné setkání u nás v Horním Benešově. Sportovní dny se
konaly ve čtvrtek 17.června a pátek 18. června. Ve čtvrtek jsme se sešli (všichni co jsou
psaní výše) v 8:30 hod v tělocvičně u stadionu, kde vybraní soutěţící dorazili i s některými učiteli. Po
příjezdu se převlékli do sportovního oblečení a následovalo zahájení akce místostarostou panem

Michalem Blaţkem. Ţáci z naší školy zapálili olympijský oheň, potom bylo několik zahajovacích
proslovů a začalo se.
V tělocvičně a fotbalovém hřišti probíhaly tyto disciplíny: hod míčkem, střelba,
štafetový běh, běh na 60 metrů. Jízda na in-line bruslích proběhla na zimním stadionu a
plavání na nově otevřeném bazéně v Bruntále. Po dopoledním soutěţení byl pro nás
připraven chutný oběd a odpoledne po 16:00 hodině také večeře. Po večeři ţáci Pszowa
odjeli na ubytovnu a ostatní domů. Spal jsem jako zabitý. Byl to náročný den.
Další den plný sportu začínal v 8:30 ráno. Při střelbě to ještě šlo, ale při hodu a při
štafetě jsem byl strašně unavený a hrozně mě bolely nohy. Po skončení všech soutěţí
následovalo slavnostní předávání cen a medailí. Umístil jsem se třikrát na prvním místě a
jednou na druhém místě. Zlato jsem získal za hod míčkem, střelbu a badminton. Stříbro pak
za štafetový běh. Večer byla diskotéka. Pak jsme se rozloučili a rozjeli do svých domovů.
Záţitky z těchto dvou dnů byly určitě všechny pěkné. Zase jsme něco dokázali a taky se
skamarádili s novými přáteli a hodně jsme se nasmáli.
Daniel Lampa, ţák 7.třídy
ČESKO-POLSKÉ DNY PODRUHÉ
V sobotu 12.června 2010 odjeli naši nejlepší sportovci na mezinárodní dny do polského Pszowa.
Cesta byla dlouhá a nervy drásající, někteří to raději zaspali. Po příjezdu na místo nás čekalo
občerstvení a setkání s místními učiteli. Na fotbalisty, florbalisty a volejbalisty jiţ v tu dobu čekali
protivníci z jiných škol. Po chvilce odpočinku a s plnými ţaludky to šlo přece jen lépe,
avšak nervozita nás doposud neopustila, jelikoţ jsme před sebou měli první zápas.
Obava však byla zbytečná, vyhráli jsme. I kdyţ protivníci byli opravdu dobří, našich
kvalit nedosahovali. V téhle době uţ všem bylo jasné, ţe první místo je naše, proto uţ
nervozita zcela opadla. Po předání pohárů a dárečků všechny zúčastněné školy
navštívily místní restauraci a vítězové jejich postup oslavili řízkem a bramborovou kaší.
I ti největší jedlíci byli spokojeni. A protoţe se jednalo také o školní výlet, dozvěděli
jsme se pár zajímavých informací o historii Polska. Kolem 4.hodiny byl naplánován odjezd, na který
se uţ všichni těšili. I ti nejţivější uţ byli unavení a spánek všem prospěl. Cesta ubíhala poněkud
rychleji neţ předtím a neţ jsme se nadáli uţ jsme stáli v našem starém dobrém Horním Benešově
Martina Vyslouţilová a Michaela Halásová, ţákyně 8. třídy
EVROPA KOLEM NÁS
Někdy v polovině března přišel do školy email ze Základní školy
v Břidličné s pozvánkou do druhého ročníku zeměpisně ekologické soutěţe
nazvané „Evropa kolem nás“. Otázky a úkoly se zdály docela náročné, ale řekli
jsme si, proč ne?
Vrhli jsme se do práce. Všechny holky ze třídy zaloţily druţstvo
Sedmikrásek a chlapci si dali jméno Draci. Zpočátku jsme vůbec nespolupracovali
a hledali odpovědi na uloţené otázky kaţdý sám. Kdyţ se ale blíţil termín odeslání, docela jsme od
sebe navzájem opisovali. A jaké byly úkoly? Např: zeměpisné sudoku (doplňování krajů České
republiky), doplňování zeměpisných souřadnic k uvedeným místům a státům, ve kterém se místo
nachází (např. Curych, Priština, Maribor apod.), vytvoření kříţovky jen z vodstva Evropy, ve které
zemi se nachází např. Stonehenge, hrad Wawel, hrad Carcassonne, Half Penny Bridţe, galerie Ufizzi
apod.
Zábavný úkol byl zadaný aţ nakonec. Z vršku z PET lahví vytvořit mapu Evropy. Děvčata si
s tím dala velkou práci, chlapci se nakonec nenechali zahanbit a vyfocené mapy se asi po měsíci práce
odeslaly do Břidličné.
Následovalo druhé kolo. A všechno začalo nanovo. Postavit ptačí budky, podle fotografií určit
místa v Evropě atd. Bylo toho docela hodně a jednoduché to určitě nebylo. Výsledky naší práce jsme
opět odeslali na patřičnou adresu do Břidličné. Další měsíc uplynul.
Ve škole jsme na daných úkolech občas dělali v informatice, v občanské nauce, ve výtvarné

výchově a v pracovních činnostech. Zbytek jsme vymýšleli po odpoledních, o víkendech a kdyţ bylo
nejhůř (tlačil nás čas), scházeli jsme se ve škole na sedm hodin. Pak se dlouho nic nedělo. Aţ nedávno
jsme dostali výsledkovou listinu.
Okamţik napětí!?! Z celkového počtu 25 zúčastněných druţstev v naší kategorii se
Sedmikrásky umístily na 10.místě a Draci obsadili 21.pozici.
S výsledkem jsme spokojeni, není to zas aţ tak špatné.
Lucie Stašová a Lada Bartková, ţákyně 7.třídy
KAREL IV. NA HELFŠTÝNĚ
„Uţ dva dny v kuse pršelo, byla ošklivá mlha, příšerně vlezlá zima, prostě ten
pravý čas vyjet si na takový správný školní výlet…..“
Bohuţel, to není ţádný vtip, ale skutečnost. Uţ někdy od března jsme měli u
agentura Faber objednaný výchovně vzdělávací program pro ţáky 6. a 7. tříd a říkali jsme
si, ţe v květnu bude hezky. Protoţe jsme nemohli kvůli špatnému počasí program zrušit,
všichni jsme se připravili na nepřízeň počasí a vydali se 5.května 2010 na zříceninu hradu Helfštýn u
Lipníku nad Bečvou. V 11 hodin dopoledne začínalo představení nazvané Karel IV. na Helfštýně. Před
představením nám zbyl čas na svačinu, takţe všichni jsme vybalili
domácí zásoby. Herci v dobových kostýmech předváděli našim ţákům
různé kousky jako jízdu na koni v plné císařské zbroji nebo např.módní
oblečení včetně spodního prádla apod. Herec, který představoval Karla
IV. svými vtipnými poznámkami rozveseloval (a také zahříval) ţákovské
publikum. Bohuţel nedošlo na celý pořad, po hodině zábavy se Karel IV.
odebral do svých komnat, všichni byli totiţ natolik zmrzlí, ţe dál uţ to
nešlo vydrţet.
My jsme šli na teplou polívku do místní hradní „putyky“, kde
jsme se rozehřáli a nabrali sílu na pokračování akce.
Takţe následovala prohlídka hradu. Pan průvodce byl velký
vtipálek a šťavnatý výklad nám nepřipadal ani nudný ani zdlouhavý, takţe nám prohlídka hradní
zříceniny, tajemného sklepení, věţe se 76 schody utekla ani jsme nevěděli jak.
Pak ještě honem do obchůdku se suvenýry a po cestě dolů na parkoviště do autobusu.
Následoval ještě rozchod v Opavě, aby kaţdý mohl koupit domů nějaký ten dárek z výletu a asi v pět
hodin odpoledne jsme byli doma.
To byl tak strašně bezvadný (i kdyţ studený) školní výlet, ţe by stálo za to jej zase někdy
zopakovat.
Mgr. Miroslava Chudíková, Ing.Jan Krasula,
Ing.Eva Vítková a PhDr.Jana Semerová
RADOSTNÝ ROK VE ŠKOLCE
Po prázdninách děti čekalo radostné překvapení v podobě nové zahrady. Slavnostní otevření se
konalo pod vedením města a za účasti rodičů. Děti si tak mohly vyzkoušet houpačky, klouzačky a
prolézačky. Především za organizaci děkujeme panu místostarostovi Blaţkovi.
Naší první akcí pořádanou pro děti byla Mikulášská nadílka, kterou všechna oddělení
dlouhodobě připravovala. Učitelky spolu s dětmi vyzdobily prostory školky, kde poté přišli Mikuláš,
Čert a Anděl, kteří přinesli dětem nadílku a děti jim za to zazpívaly písničky a přednesly básničky.
Jako kaţdý rok proběhla soutěţ „O nejkrásnější vánoční stromeček“, kdy děti z velkého
oddělení vyráběly s učitelkami ozdoby, které pak společně pověsily na svůj vánoční stromeček na
náměstí.
Na oslavě Dne učitelů a k příleţitosti Dne matek vystoupil hudebně pohybový krouţek pod
vedením paní učitelky Čabanové. Vystoupení se zdařilo a všichni zúčastnění byli velmi spokojeni.
V měsíci dubnu se děti pod vedením paní učitelky Hubálkové zúčastnily soutěţe „Malovaná
písnička“.

Jaro jsme přivítali květinovým dnem v květinovém oblečení, na který se všichni připravovali.
V kaţdém oddělení si děti se svými učitelkami vyráběly věnečky z papírových kytiček a společně
zdobily třídu. Během dopoledne děti hrály hry, plnily úkoly a soutěţily jak ve třídě, tak i později na
zahradě, kde jsme si společně zatancovali na rozkvetlé zahradě s věnečky a závoji.
V květnu jsme připravili rodičům překvapení v podobě vystoupení ke Dni matek. Kaţdá třída
měla nacvičený program, oţivený písněmi, básněmi a tanečky. Na závěr děti rozdaly maminkám
přáníčka, ze kterých měly maminky velkou radost. Velmi také chválíme děti, které se na tento den
pečlivě připravovaly.
První červnový den proběhl v naší MŠ „Den dětí“. Tak jako kaţdý rok jsme pro děti nachystaly
den plný radosti, veselí, dobré nálady a společných záţitků. Děti společně soutěţily a samozřejmě
odměnou za jejich snaţení byly předány medaile a spousta sladkostí za dobré výkony při plnění úkolů
na stanovištích.
Od měsíce září aţ do května se děti zúčastnily mnoha kulturních představení. Školní rok jsme
zakončili společným výletem na zámek Bruntál.
A co by k tomu dodaly naše děti na závěr? Nic víc – jen: „Je nám dobře v naší školce!“
Dagmar Petřeková, učitelka MŠ
SEZNÁMENÍ S ČINNOSTÍ MŠ
Naše mateřská škola při ZŠ v Horním Benešově má 3 oddělení s 64 ţáky od 3 do 6 let, čtyři
učitelky a vedoucí učitelku paní Libuši Špačkovou. Učitelkou malého oddělení je Dagmar Petřeková,
středního Dana Zelinová a Šárka Kubičíková. Ve velkém oddělení se o výchovu a vzdělávání starají
Libuše Špačková a Věra Čabanová. O provoz MŠ pečuje vedoucí školní jídelny a kuchařka Hana
Horváthová, kuchařka Jana Valentová a školnice Renata Bezděková. Provoz MŠ je od 5,30 do 16.00
hodin. Denní reţim respektuje hygienickou a zdravotní stránku dětí.
Od září školního roku 2009 – 2010 se v naší školce udály některé zajímavé akce, se kterými
Vás chceme seznámit.
Hned v září děti čekalo velké překvapení na zrekonstruované školní zahradě - nové průlezky,
nové chodníky, zatravnění, nová zeleň - byla dětem slavnostně předána vedením města, zřizovatelem
ZŠ a MŠ. Všechny děti samozřejmě dárek nadšeně vyuţívají a všem, především vedení města, za
uskutečnění moc děkujeme. V září také děti velkého oddělení vyjely za kulturou do Městského divadla
Bruntál, kde zhlédly pěknou pohádku a pak si zašly do cukrárny na občerstvení. Ještě pár dní měly o
čem vyprávět. Rovněţ malé děti jsme neošidili o kulturní záţitky a vzhledem k věku jsme v měsíci
říjnu do školky pozvali kouzelníky, kteří děti učili i některá kouzla a ţonglérské triky. V listopadu
jsme pak pozvali kašpárka, černokněţníka a čerta na loutkové představení.
Velkou akcí v naší MŠ pak byla 3.12.2009 Besídka s mikulášskou nadílkou, kterou
připravovali všichni zaměstnanci a děti jiţ mnoho dní předem. Ve všech odděleních a chodbách byla
krásná výzdoba, při které děti vydatně pomáhaly, připravovaly se také dárky - dětem nové hry,
stavebnice, kočárky a panenky – které dětem udělaly obrovskou radost. Děkujeme také rodině Kretové
a Cilečkové, kteří se jiţ několik let velmi ochotně a přívětivě vcítí do rolí Mikuláše, čertů a andělů.
V naší MŠ také pracuje hudebně-pohybový krouţek pod vedením paní učitelky Čabanové. Děti
se připravují na vystoupení při slavnostním rozsvícení vánočního stromu a dalších akcí spojených
s ukončením roku 2009. Rovněţ velké oddělení reprezentuje naší školku v soutěţi O nejkrásnější
vánoční stromeček.
Poslední, velmi potěšující zprávou pro MŠ byl velký sponzorský dar od společnosti
RYMSTAV CZ, za který jsme mohli audiovizuální technikou, klávesami a zdravotními míči vybavit
malé i střední oddělení. Jsme velmi vděční a moc děkujeme za tento dar, který pomůţe poskytnout
dětem modernější výuku.
Budeme rádi za jakýkoliv případný sponzorský dar od podnikatelů. Je na místě rovněţ
poděkovat rodičům, kteří se rozhodli pracovat v SRPDŠ při základní škole a jiţ se velmi obětavě
účastnili první akce, kterou byla Mikulášská nadílka.
Jak je vidět, v naší školce se stále něco děje a my, zaměstnanci školy, si přejeme, aby si děti ze
školky odnášely vţdy jen příjemné záţitky.
učitelky mateřské školy

PROJEKTOVÉ DNY
Ve čtvrtek 20.května vyjela celá škola v rámci projektového dne Poznej své okolí
do okolních zoologických zahrad. V plánu byla návštěva ZOO Ostrava, OlomoucKopeček a Zlín-Lešná. Protoţe panovalo špatné počasí, byla zoo v Ostravě uzavřena
kvůli popadaným stromům a tak se naši nejmladší ţáci vydali všichni společně na
Kopeček. Ţáci 2.stupně vycestovali do Lešné.
Celá akce byla koncipována tak, ţe kaţdá třída se během prohlídky zoologické zahrady
a během komentovaného výkladu zaměřila na předem určené zvíře. Takţe prvňáci sledovali slona, 2.
třída se zabývala lvy, 3.třída pozorovala ţirafu, čtvrťáci měli za úkol
pracovat s informacemi o zebře a medvědovi, ţáci 5.třídy studovali klokana.
Podobně byli zaúkolovaní i starší ţáci v Lešné. Šesťáci chodili se
sedmáky a spolu absolvovali komentovanou prohlídku u opic a tučňáků
(konkrétně se později zabývali gorilou a tučňákem Humboldtovým).
Mezitím ţáci 8. a 9. třídy navštívili expozice lachtanů a ptáků (deváťáci na
druhý den zpracovávali informace o pštrosech).
Na druhý den ve škole všichni ţáci od 1. aţ do 9. třídy v rámci svých
moţností a schopností zpracovávali a třídili, v rámci Dne Země, všechny
informace získané v zoo, které ovšem doplnili ještě dalšími obrázky a poznatky z různých jiných
pramenů (např.z Internetu, časopisů, kníţek apod).
Výsledkem celodenní ho úsilí byly nakreslené plakáty, obrázky, pracovní listy s kříţovkami,
hádankami, doplňovačkami, rýmovanými říkankami a samozřejmě vědomostními otázkami. Všechny
vyrobené materiály se pouţily hned následující den v sobotu 22.května na Dětském dni, který pro děti
pořádalo SRPDŠ. A ţe to byl moc povedený svátek dětí, svědčila nejen obrovská účast našich
nejmenších s jejich rodiči, ale také velký ohlas, který měla celá akce mezi širokou veřejností.
PhDr.Jana Semerová, učitelka
AUSTRÁLIE A OLYMPIJSKÉ DNY
Ve druhém pololetí celý druhý stupeň naší školy ţil dlouhodobým
projektem, který byl zaměřený na „Austrálii“.
Prvním úkolem ţáků bylo vyřešit zakódovaný název jednoho
australského teritoria a hned se všichni mohli věnovat výzdobě svých tříd.
Tentokrát měla kaţdá třída určité tématické zaměření: 6.tř. zvířata Austrálie,
7.tř. ţivot australských domorodců, 8.tř.místa Austrálie, 9.tř.známé australské
osobnosti
Do 17. května měli všichni čas věnovat se sbírání a třídění informací a
jejich prezentaci ve třídě. Celý další měsíc si všichni připravovali program, aby předvedli ostatním
spoluţákům prezentaci svých témat.
Pochlubit se mohli naši ţáci před ostatními svým vystoupením v pondělí 21.6. v tělovýchovné
hale při projektovém dni. Ţáci 6.třídy nás zahltili informacemi o australských zvířatech, sedmáci
pobavili scénkou ze ţivota australských domorodců, osmáci nám představili ţivot ve velkých městech
jako je Sydney, Melbourne a deváťáci nás provedli po australské pláţi, kde reportérka vedla rozhovory
se známými osobnostmi.
Po přestávce následovala soutěţ RISKUJ, tématem byly především zeměpisné znalosti o
australském kontinentu. Dalšími úkoly bylo vyplnění informačního testu, skládání puzzlí a vytváření
makety. Celý den rychle uběhl!
„Austrálie“ pokračovala další dny, kdy od úterka 22.6. probíhaly sportovní olympijské dny.
V úterý Patrik Zbořil (loňský olympijský vítěz) zapálil olympijský oheň, poslechli
jsme si zahajovací proslovy, potom jsme si pročetli rozpis jednotlivých disciplin
umístěný v tělocvičně, abychom věděli, kdo kdy závodí a šli jsme na to.
Letos se sportovalo např.v těchto disciplínách: hod kriketovým míčkem, skok
do výšky, šplh, hod medicinbalem, stolní tenis, běh 60m, běh 1500m, střelba,
kuţelky apod. Nechyběly ani kolektivní sporty jako například: sálová kopaná,

florbal, vybíjená, štafeta 4x100m, štafeta 4x400m. Kaţdý ţák školy se měl přihlásit nejméně do čtyř
disciplín. Bodovalo se prvních 10 míst v kaţdé disciplíně, takţe i desátý v pořadí mohl pro svou třídu
získat bod.
Nakonec, po absolvování všech disciplin, se vítězové i poraţení zúčastnili slavnostního
vyhlášení, kde nejúspěšnější sportovci převzali medaile a ocenění. Celkem bylo mezi naše ţáky
rozděleno 420 medailí.
Celý týden byl náročný, ale bezva!
Kristýna Praţáková, 7.třída
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
V tomto školním roce rovněţ, stejně jako vloni, proběhl na škole sběr starého papíru. Podzimní
sběr se uskutečnil ve středu 22.10.2009 a jarní sběr 12.5.2010. Na podzim bylo odevzdáno 9 703 kg,
jarní sběr byl ještě úspěšnější a děti přinesly 11 228 kg. Celkem tedy bylo odevzdáno 20 931 kg
starého papíru.

Pořadí tříd - podzim 2009
průměr
třída
mnoţství
na ţáka
1.
2.
3.

1.
5.
4.B

1059
1195
915

66,16
56,88
53,82

Pořadí jednotlivců
jméno
třída
mnoţství
Lantová
1. Věra

4.A

Hajduk
2. Vít
Hrozová
3. Adéla
Kavanová
4. Iva
Staňo
5. Marek
Vaňková
6. Denisa
Staňová
7. Michaela
Nekorancová
8. Barbora
Kozárek
9. Patrik
Bocková T.
10. Morávek F.

Pořadí tříd - jaro 2010

1.
2.
3.

třída

mnoţství

průměr
na ţáka

4.A
3.
5.

1569
1493
1489,5

92,29
64,91
74,48

Pořadí jednotlivců
jméno
třída
mnoţství

360,5

Andělová
1. Ţaneta

4.A

688

5.

357

Bocková
2. Tereza

3.

668

4.B

264,5

1.

384

7.

238

1.

244

2.

205

6.A

226

1.

202

5.

220

9.

200,5

2.
4.A

194
194

9.

195

5.

193

2.
3.
6.B

194
182
182

7.

191

5.

187

Kvapíková
3. Lucie
Vaňková
4. Denisa
Petrová
5. Jana
Krpec
6. Dominik
Rapušák Š.
7. Rapušáková B.
Hajduk
8. Vít
Kavanová
9. Iva
Procházková
10. Sabina

Všem zúčastněným dětem a samozřejmě také rodičům děkujeme za jejich snahu a pomoc. Výtěţek
sběru byl odevzdán na účet SRPDŠ.
Lenka Kuchařová, adm. pracovnice

VYCHÁZEJÍCÍ ŢÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 – UMÍSTĚNÍ
škola
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní, Praha
Gymnázium Bruntál, Dukelská 1
OA, Ostrava, p.o., Polská 6/1543
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříţ
SŠ technická Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51
SŠ Odry, p.o., Sokolovská 1/647
SOŠ, Bruntál, p.o., Dukelská 5

SŠ, Opava, Husova 6, p.o.

SPŠ stavební Opava, Mírová 3, p.o.
SOU stavební, Opava, p.o., B.Němcové 22
SPŠ, Bruntál, p.o., Kavalcova 1

SŠ hotelnictví, gastronomie a sluţeb,
SČMSD Šilheřovice
SOŠ dopravy a cest. ruchu, p.o. Krnov
Revoluční 92
Soukromá SŠ PRAKTIK, s.r.o.
Horní Benešov

M – studijní obor s maturitou
VL - 3 letý učební obor s výučním listen

ţák

obor

Čechová Vladimíra

modelářství a návrhářství

M

Dostálová Eliška
Pěčonka Miroslav
Nekorancová Barbora
Bůţková Lenka
Jadrníček Daniel
Krejčiřík Michal
Staňová Michaela
Horváthová Veronika
Hradečná Kateřina
Bezděk Dalibor
Mašlík Lukáš
Snopek Tomáš
Hulínová Andrea
Ţáčková Petra
Jedlička Jakub
Branišová Veronika
Kuběna Pavel
Fečík Jan
Kuchař Daniel
Pobeţal Petr
Jachymčák Jan

gymnázium osmileté
gymnázium osmileté
obchodní akademie
veterinářství
elektrikář - silnoproud
elektrikář - silnoproud
kosmetické sluţby
kuchař - číšník
kuchař - číšník
kuchař - číšník
kuchař - číšník
autoelektrikář
prodavač
cukrář
výrobce potravin
kuchař - číšník
geodézie a katastr nemovitostí
operátor dřevařské a nábytk.výroby
informační technologie
informační technologie
dopravní prostředky

M
M
M
M
VL
VL
M
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
M
M
M
M
M

Kocourková Kateřina

hotelnictví

M

Šrámková Patricie
Branišová Jana
Kamír Adam
Spevák Jiří
Košík Nikolas
Dlouhý Tomáš
Volný Richard
Hlista Ondřej
Střílková Kristýna
Gaţová Klára
Gaţo Adam
Haluška Dušan

management v dopravě
management cestovního ruchu
management cestovního ruchu
zedník
zedník
zedník
zedník
práce ve zdrav. a soc. zař.-peč.práce
práce ve zdrav. a soc. zař.-peč.práce
práce ve zdrav. a soc. zař.-peč.práce
malířské, lakýrnické, natěr. práce
malířské, lakýrnické, natěr. práce

M
M
M
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

Bc. Anna Strmisková, vých. poradce

