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-2KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU
Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si
přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky). Slova zaškrtávejte pouze svisle a
vodorovně.
AUTO, BOB, BOTY, ČOČKA, JAKUB, KAČER, RAJČE, ROTA, RUB,
RUKA, RYBY
Dvě kukačky sedí vedle sebe, jedna druhou však nevidí. Co je to?
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BLUDIŠTĚ
Pirát ztratil klíček od truhly s pokladem. Pomůţeš mu ho najít?
CHŘIPKA
V ředitelně zadrnčí telefon a ozve se podivný
hlas. ˝Omluvte syna, má chřipku!˝ ˝Kdo volá?˝
zajímá se ředitel školy. ˝Přece můj táta!˝

SPADLÝ ŢEBŘÍK
„Mami, mami, upadl nám ţebřík!”
„Pověz to tátovi.”
„On uţ to ví, visí na okapu.”

SUDOKU

PEPÍČEK A PROVÁZEK
Jde Pepíček po ulici a za sebou táhne provázek.
Potká ho babička ze sousedství a říká: "Pepíčku,
proč táhneš ten provázek?"
Pepíček na to: "Kdyţ si tak chytrá, tak ho zkus
tlačit!"
LOGICKÉ ÚLOHY
úloha č.1.
Lukáš měl včera narozeniny. Pozítří
je pátek. Ve který den měl Lukáš
narozeniny?
úloha č.2.
Dědeček měnil aţ vyměnil. Za
kaţdého koně dostal dvě kozy. Za
kaţdou kozu dostal dvě slepice. Za
kaţdou slepici dostal tři jehly. Na
začátku měl dědeček hroudu zlata,
kterou vyměnil za dva koně. Kolik
donesl dědeček babičce jehel?
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-3VÁŢENÍ ČTENÁŘI,

před námi je opět konec školního roku. Mohlo by se zdát, ţe čas běţí stále rychleji, přitom
víme, ţe přírodu a kalendář nepředěláme. Je to jen náš pocit, protoţe si stále dáváme vyšší cíle, kam aţ
dosáhnout. Letošní školní rok je navíc o týden kratší, z čehoţ mají určitě největší radost naši ţáci. Díky
iniciativě zřizovatele, tj. Města Horního Benešova, se podařilo získat finanční prostředky pro rozsáhlé
rekonstrukce budov 1. a 2. stupně základní školy a dokončení úprav zbývajících prostor v mateřské škole.
Veškeré stavební práce (na 1.stupni – výměna oken, nová střecha, zateplení fasády, 2.stupeň vybudování výtahu, zpřístupnění půdy, výměna podlah, nová elektroinstalace, oprava střechy, nová
fasáda) budou časově a organizačně náročné, proto bylo, po dohodě se zřizovatelem, na poslední
červnový týden vyhlášeno ředitelské volno. Nezaháleli jsme však ani během školního roku. Bylo
dokončeno postupné vybavení všech učeben novým školním nábytkem, v mnoha učebnách byly
vyměněny staré tabule za nové velmi kvalitní s keramickým povrchem, přibyly vestavné skříně a byla
vybudována zcela nová učebna matematiky v kombinaci pro výuku informatiky. Ani ţáci nezůstali
pozadu. Svým zapojením do sběru papíru, soutěţí, olympiád a zájmových krouţků podtrhli dobré
jméno školy a její velmi dobrou prezentaci na veřejnosti.
Proto v dnešním úvodníku chci především poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem
zaslouţili o to, aby naše děti měly co nejlepší podmínky nejen pro vzdělávání, ale také pro volné
chvíle a zábavu. Nerad bych někoho vynechal, ale je na místě poděkovat především zřizovateli a také
všem členům SRPDŠ za velmi zásluţnou a přínosnou práci pro ţáky školy, zejména za práci s organizací
školního plesu, který tradičně patří v okolí k nejlépe hodnoceným. Zde bych rád připomněl, ţe veškeré
zisky jsou prostřednictvím SRPDŠ přerozděleny zpět pro ţáky školy, zejména pro účast na soutěţích,
zájmovou činnost, kulturní činnost, dětské oslavy, odměňování reprezentantů, příspěvky na výjezdové a
Olympijské dny, aj. Poděkování patří také všem sponzorům, zejména panu ing. Kubovi z Agrofarmy
2007 Dubnice a rodičům, kteří se finančně nebo jakýmkoliv způsobem podíleli na akcích a pomoci
pro ţáky naší školy, a to a bez ohledu na sebe a na svůj volný čas. Rovněţ vyuţívám této moţnosti, abych
poděkoval všem pedagogům a správním zaměstnancům za jejich stále více náročnou, zodpovědnou a
obětavou práci, protoţe jejich pracovní nasazení, často převyšující rámec vymezených povinností, je
základem kvalitní činnosti školy.
Letošní rok byl provázen také mnohými legislativními změnami, jednou z nich i moţností
zřizovatele vyhlásit konkurz na ředitele školy, kterou vyuţil. Pro mě je tento školní rok významný také tím,
ţe právě vycházející ţáci 9.třídy jsou současně i těmi, kteří byli ţáky prvního ročníku v době mého nástupu
do funkce. Tito ţáci při slavnostním vyřazením přestanou být ţáky naší školy a přijetím na odborné a
střední školy nastoupí k jedné z nejzodpovědnějších etap svého ţivota. O to více jim za sebe a všechny
pedagogické pracovníky školy přeji šťastné vykročení a úspěchy nejen ve škole, ale i v osobním ţivotě
a hodnotné uplatnění na trhu práce, a aby na naši školu vţdy v dobrém vzpomínali.
V dalším bych měl vyjmenovávat celou řadu činností školy a její výsledky, ze kterých mám ty
nejlepší pocity, ale nerad bych na někoho zapomněl. Proto se raději sami začtěte do letošního vydání
Vlaštovky a připomeňte si, především z pohledu našich ţáků, čím vším naše škola v letošním školním
roce ţila, co vše se nám podařilo.
Na závěr bych velmi rád popřál všem ţákům, učitelům, vychovatelkám, správním
zaměstnancům a také Vám všem ostatním, hodně sluníčka a prázdninové pohody, abychom se
s úsměvem a dobrou náladou v září znovu sešli, aby škola byla pro nás všechny místem plným radosti,
vzájemné úcty, tolerance, místem pro získávání nových zkušeností, poznatků a dovedností, ze kterých
budete mít stejně radostné pocity, jako mám já.
Mgr.Miloš Mayer, řed. školy
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SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
ATLETICKÝ DVOJBOJ
Ve středu 21.9.2011 se výběr dětí z naší školy zúčastnil „Atletického dvojboje“, který
zorganizovala ZŠ a MŠ Lichnov.
Naše osmičlenné soutěţní druţstvo se utkalo ve skoku do dálky a běhu na 60 m s týmy ze ZŠ
Smetanův okruh Krnov, ZŠ Lichnov, ZŠ Ţiţkova Krnov a ZŠ Dvořákův okruh Krnov.
V první kategorii šestých a sedmých tříd soutěţili Natálie Fraisová, Taťána Svobodová, Dominik
Krpec a Martin Konůpka. Ve druhé kategorii osmých a devátých tříd za naši školu bojovali Ivana
Kavanová, Daniela Premusová, David Břoušek a Zdeněk Šulitka. Ve sportovním areálu se nám dařilo a
sluníčko nás podpořilo k dobrým výkonům. Krásné 2.místo Ivany Kavanové a 3.místo Daniely Premusové
ve skoku do dálky bylo pro všechny velkou odměnou. Děti sportovaly s nasazením, čemuţ odpovídá i
celkové 3.místo v soutěţi druţstev. I přesto, ţe ne všechny výkony byly podle jejich představ, odjíţděly
z Lichnova spokojeny.
učitelka Bc. Anna Strmisková
ZÁVODY DRAKŮ
Krásné babí léto přilákalo v sobotu 24. 9. 2011 na staré fotbalové hřiště spoustu dětí i rodičů na
tradiční „Závody draků“.
Krátce před zahájením soutěţe začali přicházet první soutěţící, kteří dolaďovali, vylepšovali a
zkoušeli své draky. Jako kaţdoročně se hodnotily dvě soutěţní kategorie, a to let a vzhled draka.
Porota sloţená z řad diváků měla nelehký úkol, protoţe z 35 soutěţících draků bylo těţko vybrat
toho nejlepšího. Poněvadţ nám nepřál moc silný vítr, některým drakům se do vzduchu nejprve nechtělo,
ale nakonec jim jejich majitelé k letu pomohli.
Po vyčerpávajícím běhání s drakem po hřišti se mohli všichni občerstvit u stánku připraveného
SRPDŠ, za jejichţ ochotu a spolupráci s námi jim patří poděkování.
Touto cestou chceme poděkovat také za finanční podporu Školské a kulturní komisi při MěÚ
v Horním Benešově, SRPDŠ při ZŠ a MŠ v Horním Benešově, paní Stašové za odměny a sladkosti a Klubu
kynologů za poskytnutí prostor k uskutečnění závodů. Díky pomoci všech výše jmenovaných mohli být
letos odměněni všichni soutěţící.
A jak to nakonec dopadlo v jednotlivých kategoriích?
Vzhled draka
Let draka
1. místo
sourozenci Krasulovi 1. místo
Ţandová Klára
2. místo
Blaţková Adéla
2. místo
Speváková Vanesa
3. místo
Švrčina Patrik
3. místo
Kosnárová Adéla
Proţili jsme společně příjemné sobotní odpoledne, rodičům děkujeme za podporu svých dětí a
doufáme, ţe se příští rok opět všichni na Závodech draků sejdeme.
vychovatelky ŠD Věra Kretová a Lenka Zahumenská
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
Ve středu 30.11.2011 se uskutečnil na střelnici v tělovýchovné hale základní školy od 13 hodin
„Vánoční turnaj ve střelbě ze vzduchovky“.
Do soutěţe se zapojili ţáci od páté do deváté třídy, kdy kaţdá třída vytvořila jedno tříčlenné
druţstvo. Střílelo se ze vzduchové pušky vsedě s oporou.
Kaţdý soutěţící si nejprve vyzkoušel zbraň třemi nástřelnými ranami a pak uţ se střílelo naostro.
Nejprve deset ran do jednoho terče a potom druhá série deseti ran do druhého terče. Na soutěţících bylo
vidět maximální soustředění a snaha podat co nejlepší výkon.
A jak to nakonec dopadlo? První místo v soutěţi druţstev získala 9.třída ve sloţení Jana Bůţková,
Vladislav Salát a Zdeněk Šulitka. V soutěţi jednotlivců si nejlépe vedla Jana Bůţková. Příjemným

Zá klad n í š ko l a a Ma teř s ká š ko la Ho r ní B e ne šo v, o kr es B r u ntá l, p ř í sp ě v k o vá o r ga ni zac e

__________________________________________________________________________________
-5překvapením bylo umístění kluků z páté třídy (Kuba Andrle, Honza Blaţek a Daniel Kret), kteří obsadili
v soutěţi druţstev 2. místo.
Hlavním rozhodčím celého turnaje byl pan Jankejech ze střeleckého oddílu v Horním Benešově.
Tento člověk celý turnaj zorganizoval a zároveň zajistil moţnost vyuţít střelnici, zapůjčení vzduchovek,
diabolků i terčů, za coţ mu patří poděkování.
Odměny pro nejlepší střelce zajistilo SRPDŠ při základní škole. Slavnostní vyhlášení a předání cen
proběhlo v rámci Mikulášské nadílky v sobotu 3.12.2011 v Tělovýchovné hale.
Celá akce získala u ţáků kladný ohlas. Proto se budeme snaţit v této aktivitě pokračovat i v dalších
letech.
Ing. Jan Krasula, z.ř.
SOUTĚŢ „O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK“
V letošním školním roce se uskutečnil jiţ 7. ročník soutěţe „O nejkrásnější vánoční stromeček“.
Děti, ţáci a ţákyně MŠ, ŠD, 1.A, 1.B, 2.tř., 3.tř., 4.tř., 5. a 7.tř. začali vyrábět ozdůbky jiţ v měsíci
listopadu. Snaţili se, aby právě jejich stromeček byl co nejoriginálnější, nejzajímavější, nejpěknější a
nejnápaditější, prostě nej… . Myslím, ţe letos se jim to určitě podařilo a všichni tak připravili porotě velmi
těţké rozhodování. V porotě pro tento rok zasedli: Mgr. M. Mayer, Ing. J. Krasula, PharmDr. T.
Adamcová, paní A. Bendová, paní M. Juřicová, paní M. Chmelařová, Mgr. Pěšinková a paní Vaculíková.
Po dlouhém uvaţování nakonec rozhodli takto:
1. kategorie (MŠ, ŠD, 1.A, 1.B, 2.tř.)
2. kategorie (3.tř, 4. tř., 5.tř., 7.tř.)
1. místo
2. tř. (41 bodů)
1. místo
3. tř. (40 bodů)
2. místo
ŠD
(36 bodů)
2. místo
5. tř. (38 bodů)
3. místo
MŠ
(34 bodů)
3. místo
4. tř. (37 bodů)
4. místo
1.A
(31 bodů)
4. místo
7. tř. (32 bodů)
5. místo
1.B
(30 bodů)
Soutěţící byli vyhodnoceni na Rozsvěcení vánočního stromečku a vánočních trzích, které se konaly
9.12.2011. Sladká odměna pro celou třídu byla předána na třídních vánočních besídkách ve čtvrtek
22.12.2011.
Všem soutěţícím, p. učitelkám, SRPDŠ a Městu Horní Benešov velice děkujeme, těšíme se na
příští Vánoce a vzájemnou spolupráci a všem přejeme klidné a spokojené vánoční svátky a šťastný nový
rok 2012.
učitelka Mgr. Eva Krsková
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Ve čtvrtek 15.12.2011 proběhlo na naší škole školní kolo 41. ročníku dějepisné olympiády. V
letošním roce bylo tématem olympiády „V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“.
Do školního kola dějepisné olympiády, která je určena pro ţáky 8. a 9. tříd základních škol, se
přihlásila celá osmička a celá devítka. Protoţe některé zájemce ještě před vyhlášením dějepisné olympiády
skolila nemoc, celkem soutěţilo mezi sebou 28 ţáků.
Ţáci se sešli v učebně dějepisu, kde byla olympiáda zahájena, zde rovněţ vyslechli podrobné
organizační pokyny a rozešli se do svých tříd. Osmáci psali pod vedením paní učitelky Vítkové a deváťáci
pracovali s paní Semerovou. V průběhu práce vypracovávali ţáci celkem 23 úkolů v písemném testu
v časovém limitu 90 minut.Otázky nebyly vůbec jednoduché. Proto si mohli pomáhat encyklopediemi,
vyhledávali informace na internetu, třídili znalosti z učebnic, aţ se z nich ze všech kouřilo.
Jak naši školní zájemci o historii dopadli?
V osmé třídě se na prvních místech umístili Lada Láčiková, Jana Petrová a Filip Morávek
V deváté třídě obsadili první příčky Karolina Opočenská, Denis Szotkowski a Lada Bartková.
Všem účastníkům školního kola dějepisné olympiády děkujeme za jejich práci a věříme, ţe jejich
nadšení pro dávnou i nedávnou historii bude trvat i nadále.
učitelky PhDr.Jana Semerová a Ing. Eva Vítková
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V úterý 24. ledna 2012 se uskutečnilo na naší škole školní kolo olympiády v anglickém jazyce.
Soutěţilo se v těchto dovednostech: plynulost vyjadřování a výslovnost, řešení gramatického testu, poslech
a reakce na otázky k tématům.
V kategorii I.A (ţáci 6. a 7. tř.) soutěţilo 8 ţáků (Halušková M., Hradečná K., Kaluţa D.,
Bartková B., Teichmanová N., Rychtáriková I., Svobodová T., Urbanová T.)
Umístění:

1. místo
Svobodová Taťána (7.tř.)
2. místo
Urbanová Tereza (7.tř.)
3. místo
Rychtáriková Iveta (7.tř.)
V kategorii II.A (ţáci 8. a 9.tř.) soutěţilo 8 ţáků (Branišová V., Láčíková L., Morávek F., Včelka
M., Košíková A., Bartková L., Jachymčáková I., Kavanová I., Stašová L.) .
Umístění:

1. místo
2. místo
3. místo

Bartková Lada (9.tř.)
Stašová Lucie (9.tř.)
Morávek Filip (8.tř.)

Ţáci Svobodová T., Urbanová T., Bartková L. a Stašová L. postoupili do okresního kola anglické
olympiády, které se konalo 15. 2. 2012 v Krnově.
Všem ţákům děkujeme za účast a těšíme se na příští rok u anglické olympiády 2013.
učitelka Martina Chamrádová
„ČLOVĚČE NEZLOB SE“ VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ
V pondělí 12.3.2012 jsme připravili pro děti ŠD soutěţ ve společenské hře „Člověče, nezlob se“.
Děti z obou oddělení se po vyhlášení soutěţe s elánem přihlašovaly do soutěţních druţstev a jejich počet se
vyšplhal na 30 soutěţících. Překvapilo nás, ţe někteří tuto hru, dříve mezi dětmi tak oblíbenou, téměř
vůbec neznali. Proto jsme si na začátku turnaje vysvětlili a ujasnili pravidla a souboj mohl začít.
Ze 4 druţstev 1. oddílu a 4 druţstev 2. oddílu postoupilo 8 hráčů, kteří se nakonec utkali v
závěrečném a rozhodujícím kole. Finále proběhlo ve středu 14.3. a pořadí vítězů je následující:
1. oddělení
2.oddělení
1. Karafiátová Tereza
1.Molnár Marek
2. Polednová Daniela
2.Zemanová Adéla
3. Zajacová Kristýna
3. Pernicová Markéta
Za své zaslouţené vítězství děti obdrţely diplom, drobné dárky a sladkosti. Sladkou odměnou byli
také odměněni všichni zúčastnění. Vítězům srdečně blahopřejeme a těšíme se na příští turnaj v této hře.
vychovatelky ŠD Věra Kretová a Lenka Zahumenská
VÝTVARNÁ SOUTĚŢ 2012 – „VODNÍKOVO MALOVÁNÍ“
V měsíci březnu vyhlásil mikroregion Slezská Harta u příleţitosti 1.ročníku vodnického splavu výtvarnou
soutěţ pro děti na téma: „Vodníkovo malování aneb příroda kolem našich vod“.
Této soutěţe se zúčastnili ţáci z 1.A, 3. a 4.třídy.
Hlavní úkol byl jasný, namalovat co nejzdařilejší kresbu přírody a ţivota kolem našich vod.
Soutěţící pojali zadané téma různě. Někteří zpracovali motivy přírody temperovými barvami, jiní zase
ztvárnili své nápady kolorovanou kresbou či olejovým pastelem. V kaţdém případě se všichni ţáci pustili
do malování s velkým nadšením a odhodláním. Všem dětem děkujeme!
Vyhlášení výsledků a předání věcných cen vítězům proběhne v měsíci červnu.
učitelka Mgr. Dana Raclavská
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Ţákyně 3. – 5. ročníku se dne 11. 4. 2012 zúčastnily kaţdoroční soutěţe v přehazované na ZŠ
v Lichnově. Od zimy naše dívky v pohybových hrách poctivě trénovaly a nakonec byla nominována tato
děvčata: N. Premusová, A. Gemsová, K. Škrášková, V. Štěpaníková, M. Pernicová, R. a R. Cachovy,
A. Snopková, N. Kašpárková a nejmladší závodnice L. Knapíková.
Bojovalo se mezi týmy: ZŠ Lichnov, ZŠ Krnov, ZŠ Brantice, ZŠ Zátor a ZŠ Horní Benešov. Hned
po zahájení soutěţe jsme bojovaly s ţákyněmi z Lichnova. Zde naše druţstvo soupeře převálcovalo 2:0.
Pak jsme bojovaly s dalšími týmy a tady jsme se pořádně zapotily.
Přihrávky byly rychlé, přesné, prudké a zápasy odsýpaly, Po čtyřech hodinách hry jsme obsadily krásné 3.
místo.
Po slavnostním vyhodnocení a předání chutných cen nás rodiče odvezli domů. (pan Cach, pan
Kavan, paní Knapíková). Tímto bych chtěla poděkovat za ochotu a vstřícnost rodičů a dědečků.
Všem děvčatům blahopřeji k pěknému umístění a příští rok určitě zabojujeme ještě o vyšší příčky.
učitelka Mgr. Eva Krsková
X. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŢE ,, MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ 2012„
V měsíci březnu se ţáci naší školy zúčastnili X. ročníku výtvarné soutěţe „Mé toulky za zvěří
2012“, kterou vyhlásil Okresní myslivecký spolek v Bruntále.
Tato soutěţ je pokračováním výtvarných soutěţí vyhlašovaných Českomoravskou jednotou Praha.
Posláním soutěţe je výtvarně zachytit záţitky dětí, které získaly při toulkách přírodou, při poznávání ţivota
naší zvěře a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich cítění a vnímání.
Soutěţe se zúčastnily děti z I.A, ze III. i IV. třídy a také někteří ţáci z 2. stupně.
K výtvarnému zpracování tématu si děti volily různé výtvarné techniky. Menší děti ztvárnily
motivy naší zvěře a přírody oblíbenou kolorovanou kresbou, temperou a barevnými křídami. Starší ţáci
pracovali voskovou batikou, tuší a olejovými křídami. Děti kreslily s velkým nadšením a zájmem.
Vyhodnocení nejlepších tří prací proběhne v rámci okresního kola Zlatá srnčí trofej v měsíci
květnu. Nejlepší práce z kaţdé kategorie byly zaslány do celostátního kola a vítězné práce se zveřejní
v časopise Myslivost.
učitelka Mgr. Dagmar Janáková
MÁJOVÁ NOTIČKA
Dne 4. 5. 2012 proběhlo v malé tělocvičně školní kolo pěvecké soutěţe. Svůj talent ţáci předvedli
před spoluţáky, kteří mohutně povzbuzovali a vytvářeli tak krásnou soutěţní atmosféru, kterou také
podpořili společným zpěvem. Odbornou porotou byli vítězové vysláni k účasti na jiţ 15. ročníku soutěţe ve
zpěvu “ Májová notička“ v Břidličné, ta se konala 15. května. Konkurence ve zpěvu byla veliká, ve čtyřech
kategoriích soutěţilo o dobré umístění celkem 45 zpěváčků.
Naši ţáci se vyzpívali aţ do nejvyšších pásem.
Zlaté pásmo:
Angelika Hýblová, Adéla Blaţková, Adéla Gemsová
Stříbrné pásmo:
Hana Uvírová, Patrik Klech
Bronzové pásmo:
Vendula Krasulová, Tomáš Krynský
Všem úspěšným gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěţe.
učitelka Mgr. Ivona Kozelková
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – „KŘÍŢEM KRÁŢEM EVROPOU“
Dne 17.5.2012 proběhla na naší škole zeměpisná olympiáda. Cílem bylo prověřit znalosti našich
ţáků 6. – 9.tříd. Byli jsme si vědomi, ţe znalosti budou podle jednotlivých ročníků různé, proto jsme
hodnotili kaţdý ročník zvlášť. Šesťáci a sedmáci se přihlásili dobrovolně, osmáci a deváťáci se zúčastnili
všichni. Tématem olympiády byla Evropa, kde ţáci mohli ukázat své znalosti z místopisu, kultury, sportu,
politiky, geografie jednotlivých států. K dispozici měli pouze své znalosti a zeměpisný atlas.
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kříţovka. Při některých úkolech se děti pěkně zapotily a své vědomosti musely pěkně dolovat.
Všichni se snaţili, aby uspěli co nejlépe a přes náročnost těchto úkolů olympiádu zvládli poměrně
dobře. Všem olympionikům se tato akce líbila a těší se na další zeměpisný den.
Výsledky:
6.ročník
1.Rapušáková Barbora
8.ročník
1.Cach Radek
2.Hasalík Adam
2.Morávek Filip
3.Hrozová Adéla
3.Galíček Jiří
7.ročník

1.Svobobodová Taťána
2.Rychtáriková Iveta
3.Minarová Elišk

9.ročník

1.Szotkowski Denis
2.Lampa Daniel
3.Salát Vladislav
učitelé ing.Eva Vítková a Mgr.Zdeněk Ţanda

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V OSTRAVĚ
Druhý týden v prosinci 8. 12. 2011 se vydali ţáci 3. a 5. třídy na zajímavý výlet do planetária.
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy se nachází v Ostravě a je třetím největším planetáriem v České
republice. Naši ţáci měli moţnost zhlédnout multimediální astronomický pořad pod umělou oblohou, který
se nazýval „Čtyři dcery krále Slunce“. V tomto pořadu jsme vyrazili na dlouhou pouť kolem hvězdy
zvané Slunce. Součástí projektu byla také animovaná pohádka o čtyřech slunečních princeznách, které se
starají o proměny pozemské přírody. Ţáci zde dostali rovněţ tip, jak si mohou sami doma pomocí
počítačové animace na internetové adrese www.stellarium.org, pořídit své vlastní planetárium.
Všichni jsme se dozvěděli o vesmíru kolem nás víc neţ dost a odjíţděli jsme plni záţitků spokojeně
zpátky domů.
učitelky Mgr. Dana Raclavská, Mgr. Eva Krsková
BESEDA SE SPISOVATELKOU IVONOU BŘEZINOVOU
Narodila se v Ústí nad Labem, kde vystudovala gymnázium a Pedagogickou fakultu Univerzity J.
E. Purkyně, obor český jazyk - dějepis. Po absolvování vysoké školy začala pracovat na katedře
bohemistiky jako asistentka a o rok později získala doktorát pedagogických věd v oboru český jazyk a
literatura. Pak se ale provdala do Prahy, kde se jí narodily dvě dcery, Tereza a Veronika a po skončení
mateřské dovolené se začala věnovat psaní kníţek pro děti a mládeţ. Jako porotkyně se také účastní
dětských literárních soutěţí. Jeden rok vyučovala tvůrčí psaní na Soukromém gymnáziu Josefa
Škvoreckého, v současné době vede seminář tvůrčího psaní na Literární akademii.
Na besedě, kterou zorganizovalo Informační centrum Horní Benešov pro ţáky 8. a 9.třídy, jsme se
dozvěděli moc zajímavých informací o jednotlivých kníţkách paní spisovatelky, ale nejvíc byla beseda
zaměřena na triptych nazvaný „Holky na vodítku“. Beseda proběhla ve středu 16. května 2012. Ţáci naší
školy byli jiţ na besedu připraveni z hodin literatury a měli připravenu rovněţ spoustu dotazů. Jenţe paní
spisovatelka povídala a povídala, takţe na naše dotazy vlastně odpověděla, aniţ bychom se museli ptát.
Mluvila o tom, jak se odborně připravovala na psaní jednotlivých knih, kolik času trávila s mladými lidmi
v dětských domovech, v léčebnách, v komunitách narkomanů, aby měla autentické poznatky přímo
z terénu.
Beseda byla velmi zajímavá a hrozně rychle uběhla. Nakonec jsme si mohli i nějakou kníţku
s podpisem paní Březinové koupit a hlavně se můţeme těšit na její další kníţky, které má v plánu napsat.
Např. „Kluci na řetězu“……
učitelka PhDr. Jana Semerová
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V malé školní tělocvičně se sešli všichni ţáci od páté do deváté třídy, aby se podívali na výchovně
vzdělávací kulturní pořad, se kterým přijeli do naší školy čtyři umělci z Opavy, a který nazvali „Česká
balada“. Akce se uskutečnila v úterý 27.3.2012.
Balada je původně epická, později lyricko-epická báseň se smutným dějem a zejména tragickým
koncem. To uţ ţáci znají z hodin literární výchovy. Ze známých literárních pojmů zde padly i další, např.
dialog, monolog, romance, legenda apod.
Umělci představili ţákům nejprve vývoj balady a pak se zaměřili na dramatizaci některých
nejznámějších. Začali lidovou baladou a poté nám představili pohádkovou baladu „Vrba“ od Karla
Jaromíra Erbena ze sbírky Kytice. V průběhu pořadu se zmínili o Františku Ladislavu Čelakovském a
jeho sbírce nazvané “Ohlas písní českých“ a pokračovali baladou 19.století Janem Nerudou. Z jeho díla
nám představili „Baladu českou“ o bratru Palečkovi ze sbírky Balady a romance. Po dramatizaci uvedené
balady (která je ve skutečnosti romancí) jsme se přesunuli do 20.století a dostali jsme se k baladě sociální
a tím pádem k našemu regionálnímu básníkovi Petru Bezručovi. Z jeho díla nám byla představena balada
„Červený kaktus“ ze Slezských písní. Následovala „Balada o námořníkovi“ a zasvěcení ţáci jiţ věděli,
ţe dalším autorem, který nám bude prostřednictvím dramatizace představen je Jiří Wolker.
Celý program byl postaven na recitaci a dramatizaci balad doprovázených vkusnými, jednoduchými
a originálními kulisami, jednotlivé scény byly prostoupeny zhudebněnými baladami, coţ celý pořad velmi
oţivilo.
Naši ţáci si prostřednictvím hodinového představení zopakovali učivo z literární výchovy, slyšeli
spoustu nového k tématu „Česká balada“ a především se zaposlouchali do uměleckého přednesu a zpěvu.
učitelka PhDr. Jana Semerová
K- CENTRUM KRYSTAL HELP
K-centra jsou pracoviště, která nabízí pomoc drogově závislým, např. v podobě výměny
injekčních jehel nebo individuálního poradenství, poskytují se zde základní zdravotnické ošetření,
hygienický a potravinový servis, doplňkové aktivity. Cílem sluţby je práce se změnou chování klientů.
Nedávno se v centru v Krnově například stalo, ţe klient ukradl z kuchyňky mikrovlnku a nechal místo ní
lístek, ţe ji vrátí. Dal ji však za 100 korun do zastavárny.
Pracovníci se zde zaměřují také na prevenci jako jsou například besedy a akce se ţáky základních a
středních škol. Proč je K-centrum v Krnově potřebné?
Zařízení v ulici Revoluční 24 v Krnově pomáhá lidem závislým na drogách. Zatímco v roce 2007
do něj zamířilo 162 narkomanů, loni to bylo uţ 196. Uţivatelé drog si loni v K-centru vyměnili více neţ 10
tisíc stříkaček. To je nutné hlavně kvůli prevenci nemocí.
My, ţáci 9.třídy, jsme se do Krnova vydali na plánovanou besedu do K-Centra Krystal help ve
čtvrtek 7.června 2012 a strávili jsme zde velmi zajímavé a poučné dopoledně.
Nejprve jsme si s paní Martinou Novákovou (předsedkyní sdruţení) povídali o tom, jaké drogy
vlastně existují, besedovali jsme na téma „znáte někoho ze svého okolí, kdo je „závislák“, vyprávěli jsme si
skutečné příběhy o sebepoškozování, závislosti na lécích, jak dopadly dívky, které do tohoto problému
spadly apod.
Dozvěděli jsme se například, ţe Česká republika vede smutné prvenství ve spotřebě marihuany
v Evropě a dokonce předčila i Holandsko. U nás lidé ročně podle statistik spotřebují přes 4 tuny marihuany.
Pak jsme si promítali filmy na tato témata. Paní Martina nám chtěla promítnout dokumentární film
„Katka“, ale protoţe jsme se s ním setkali v literární výchově a někteří film znali z televize, viděli jsme jiné
příběhy.
Naplánované tři hodiny besedy rychle uběhly, ani jsme nevěděli jak. S problematikou drog a
všelijakých závislostí jsme se v letošním školním roce setkali jiţ mnohokrát, ať uţ v hodinách chemie,
biologie, při biologické olympiádě nebo v hodinách literatury či při besedě v knihovně s paní spisovatelkou
Ivonou Březinovou.
Návštěva K-centra byla trochu jiná, víc skutečná a o to horší, ţe je to místo, kde se sdruţují ţiví a
hmatatelní (ne literární ani filmoví) narkomani.
ţáci 9.třídy
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Dne 7. května 2012 se sešel celý první stupeň a 6. třída naší školy a jelo se na výlet do Arboreta
v Novém Dvoře.
Cesta byla příjemná i počasí nám přálo. Hned kdyţ jsme vešli do zahrady, tak jsme tušili, ţe tam
bude krásně. A měli jsme pravdu. Byla tam spousta zajímavých květin a stromů starých uţ několik let.
Kromě rostlin jsme v arboretu objevili i zookoutek, ve kterém ţily kozy a ovce. Mezi kozy mohly
děti jít, aniţ by se bály, ţe jim něco udělají. Ale ovce neměly z dětí moc velkou radost, začaly běhat po
výběhu, jako by si myslely, ţe jim děti chtějí něco provést. Největší radost měly děti asi z baculatých
prasat, které se brodily bahnem. Kdyţ uţ nás zvířata přestala bavit, šli jsme uličkou do "lesa", kde rostly
obrovské stromy, keře, rododendrony a další okrasné rostliny. Kdyţ jsme tak šli "lesem", narazili jsme na
malou chatku, kde se konala výstava uměleckých obrazů, na kterých byla zobrazena zvířata i rostliny.
Kdyţ jsme si obrazy prohlédli, vydali jsme se ještě trochu pokochat přírodou. Po návratu zpátky jsme přišli
do obrovského skleníku, kde rostly velké i malé kaktusy, ale i další exotické rostliny, jaké jsme ještě nikdy
neviděli. Mohli jsme si zajít i do menšího obchodu, kde jsme si mohli koupit něco na „zub“, nahoře
v budově byla výstava vypreparovaných zvířat a jejích kostí. Tak jsme to všechno prolezli. Kdyţ uţ jsme to
měli, mohli jsme jít nakrmit kapry do menšího rybníku na začátku zahrady.
A nakonec uţ přišel čas k návratu domů. Všichni jsme se seřadili před vchodem do arboreta a šli
jsme do autobusu, který na nás čekal na parkovišti přímo před arboretem.
A jelo se domů. Výlet se nám vydařil, a tak jsme se vraceli spokojeně do svých domovů, kde na nás
čekalo laskavé přivítání rodičů.
ţákyně 6. třídy Karolína Hradečná
PAMÁTNÍK 2.SVĚTOVÉ VÁLKY HRABYNĚ
Památník Ostravské operace byl postaven k úctě všem padlým vojákům i civilistům v místech, kde
probíhaly mohutné boje, jelikoţ obec Hrabyně byla z osmdesáti procent zničena.
9.května 2012 navštívili ţáci 8. a 9.třídy památník Hrabyně, kde si prošli stálou expozici v budově
památníku.
Zde jsou vystaveny jak unikátní osobní předměty, výstroj a výzbroj příslušníků čs.zahraničního a
domácího odboje, tak předměty, které připomínají oběti z řad civilního obyvatelstva.
Část výstavy je věnována kaţdodennímu ţivotu lidí v protektorátu, v realistickém diorama se
návštěvníci ocitnou ve vesnici bezprostředně po jedné z bitev o Ostravu. V prvním poschodí je část
expozice věnovaná informacím a předmětům souvisejících s koncentračními tábory, v jednom koutě je
dokonce autentický nápis nad vchodem “Arbeit macht frei“, který v reálu otvírá brány osvětimského
koncentračního tábora.
Naši ţáci ale pouze pasivně neprocházeli budovou památníku. Vzhledem k tomu, ţe deváťáci jiţ
absolvovali učivo o 2. světové válce v dějepise a osmáky uvedené téma bezprostředně čeká, obdrţeli
všichni pracovní listy, do nichţ zapisovali informace vyhledané právě během prohlídky výstavy.
Ve venkovním areálu památníku zhlédli účastníci naší výchovně vzdělávací akce skanzen těţké
bojové techniky, o kterou projevili zájem především chlapci.
Nakonec jsme ve výstavní budově nedaleko památníku navštívili výstavu nazvanou „Ţeny a válka“,
kde zase pro změnu děvčata upoutaly zejména modely šatů a módních doplňků z doby 2. světové války u
nás.
Takţe jsme všichni strávili zajímavé dopoledne, protoţe jsme informace získané v učebnicích
doplnili tak trochu i vizuálně. A všichni jsme si uvědomovali, ţe bychom nikdy nic takového zaţít nechtěli.
učitelka PhDr. Jana Semerová
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ZÁBAVNÉ AKCE
HALLOWEEN 2011
Jak jiţ tradice naší školy velí, nešlo jinak a také letos se 4. listopadu pořádala Halloweenská party
pro ţáky pátých aţ devátých tříd.
V pátek 4.11.2011 po osmnácté hodině se ke škole přihnalo bezmála sedmdesát dětí v maskách,
natěšených na večerní a noční strašidlácký program. Po nezbytném zapsání na listinu účastníků a ubytování
ve třídách přeměněných na pokoje pro příšery, následoval průvod městem. Všichni si procházku setmělými
ulicemi náleţitě vychutnávali. Je to příleţitost ukázat se městu trochu jinak. Vţdy nás mile překvapí a
potěší náměstí plné lidí, jejich přízeň a pozitivní ohlasy.
S důkladně vykřičenými hlasivkami se vracíme do školy, abychom pokračovali v dalším programu.
Děti si upraví a opraví masky na promenádu před porotou. Ta letos zasedla ve sloţení: zástupce ředitele
Ing. Jan Krasula, Ing. Romana Švrčinová, Ludmila Klichová, Mgr. Miroslava Chudíková a Mgr. Veronika
Maňásková. Mezi maskami vládla velká nervozita, kdo z nich si odnese cenu a umístí se mezi prvními
třemi. V první kategorii (pátá a šestá třída) skončila na prvním místě Barbora Bártková, druhé místo
obsadil Jan Blaţek a na třetím místě se umístila Martina Šrámková. Ve druhé kategorii (sedmá, osmá a
devátá třída) bylo umístění následující: první místo Ivana Jachymčáková, druhé místo Kristýna
Praţáková, třetí místo Vendula Branišová.
Vyhodnocena byla i soutěţ o halloweenskou báseň. Nejlepší verše vytvořila Jana Bůţková
z deváté třídy. Všichni ocenění si odnášeli diplomy a sladké odměny.
Následoval divoký úprk na odmaskování a odlíčení se (pro většinu dětí velká úleva).
Zatímco postupně odcházely dvojice plnit úkoly z jazyka anglického, ostatní tancovali a soutěţili
v tělocvičně a absolvovali stezku odvahy.
Posledním bodíkem programu byly horory a večerka. Mysleli jsme, ţe všichni budou unavení a
utahaní jako koťata, opak byl pravdou. Někteří ne a ne spát. Prostě strašidla!!
Budíček v šest ráno se sviţným punk-rockem do školního rozhlasu, uklízení, uklízení a uklízení. A
pak uţ jen – v osm ráno prázdná škola.
Halloween se opět vydařil! My spokojené a hlavně spokojené děti!
Závěrem bych chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu ve sloţení: Daniela Blaţková, Eva
Krsková, Ivona Kozelková, Jiřina Mikšíková, Veronika Maňásková, Martina Chamrádová, Zdeněk Ţanda,
Romana Švrčinová, Kiki Kubišová, Marťa Klichová, Kača Čagalová, Denis Lampa, Míša Klich, Barča
Krsková. Také děkuji i všem ostatním, kteří jakkoli Halloweenu pomohli.
Velký dík patří SRPDŠ za finanční zastřešení celé akce a městskému úřadu za zapůjčení aparatury.
Nashledanou příští rok opět na Halloweenské party.
Vítězná báseň:
Pojďte všichni do ulic,
budem volat z plných plic.
Halloween je duchů noc,
pojďte, prosím, na pomoc.
Budem zpívat, radovat se.
Proti duchům platí smát se.
Kdo nechce, ať nechodí,
Mezi nás se nehodí!!
učitelka Mgr. Beata Dostálová
PLES SRPDŠ
Dne 28.1.2012 se konal jiţ 9. reprezentační ples SRPDŠ. Pro letošní výzdobu nám bylo inspirací
,,Ledové Království“.
K tanci i poslechu aţ do brzkých ranních hodin příjemně hrála skupina Magion. Zajímavou kulturní
vsuvkou bylo vystoupení country tanců pod vedením paní Juřicové a poté nám předvedly své taneční
schopnosti maţoretky z Opavy pod taktovkou Jindřišky Těţké.
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- 12 Jako vţdy bylo pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení. Ani letos nechyběla, díky našim
štědrým sponzorům, rozsáhlá tombola. Věříme, ţe se všichni hosté dobře bavili a příště nás, při jubilejním
desátém ročníku reprezentačního plesu, který se bude konat 26.1.2013, opět poctí svou návštěvou.
Jménem SRPDŠ děkuje všem, kteří věnovali svůj drahocenný čas přípravou plesu.
Velké díky patří rovněţ sponzorům za poskytnutí cen do tomboly. Byli to: Engo servis
ing.Kolovrat, Zelená lékárna H.B., Petr Blokša, Hobes spol.s.r.o, Město Horní Benešov, p. Krynský s
rodinou, Stavebniny Mikšík, p. Petra Kašová, Benekov thmerm s.r.o, Alkon Alvat, Motorest Kukačka, p.
Hradečný, p. Marie Hradečná, Koloniál u Bradů, Elektro Pavelek, Pálenice Lichnov, p.Chudý, p. Lenka
Melichárková, SRPDŠ, p. Kateřina Rábová, p. Anna Kupková, Vetropack Kyjov, Logicall, družstvo Stav,
manželé Pospíšilovi Bruntál, p. Jaroslava Křenková, ZŠ a MŠ Horní Benešov, p. Miroslava Kramná,
Střední škola Praktik, p. Ladislav Kret, Autoškola Kašík, KVS Ekodivize, p. Jiřina Šlapáková ČMSS, p.
Anna Paličková, p. Hana Arabaszová, p. Mirka Stašová, p. Kopčová, p. Mirosla Andrle, Kossuth, TJ
oddíl kuželek H.B., TJ oddíl ledního hokeje H.B., Veloservis Šír Bruntál, Rybářství Josef Šindlér, p.
Richard Košut, Služby ROSA, p. R.Karafiátová, Van Gansewinkel a.s, Potraviny Ševčík, Mgr. Miloš
Mayer, řed.školy, p. Petr Bezděk, Revlan, Kadeřnictví Iva, p. F. Lichevník, Kadeřnictví Vajdová, p. Petr
Kramný, Alfun, Osram, p. Petr Dankovič, p. Nela Navrátilová, p. Michal Kozelek, p. Martin Dobeš, p.
Svatopluk Kvasnička, p. Kvasničková, p. Zdenek Horsák, p. Jiří Uvíra, p. Ladislava Šinalová, Alena a
Richard Kańovi.
Ještě jednou všem děkuji.
místopředsedkyně SRPDŠ Angelika Fadrná
SHOW KUBY VOSÁHLA
Kdyţ jsme se v úterý 25.10.2011 těsně před dvanáctou hodinou začali usazovat do ţidlí, ozval se
z připraveného kouzelnického stanu tajemný hlas: “Představení začíná za 324 sekund…“ doprovázený
oblakem kouře. Za 324 sekund se objevil mladík v obleku, který se představil jako profesionální
podvodník, moderátor rádia Orion Kuba Vosáhlo. A tak začal pořad, jaký jsme ještě nezaţili ani neviděli.
Nejenţe nás moderátor během pořadu bavil svým vtipem a pohotovostí, ale do vystoupení zapojil
spoustu diváků. Publikum se samozřejmě nejdříve ostýchalo, ale ve druhé polovině pořadu se dokonce
někteří sami ucházeli o pozici kouzelníkova asistenta. Naše ţáky si přejmenoval podle svého scénáře na
Karla, Vojtíška, Ondřeje, Chrrrr, Aaach…. . Karel měl vyřešit záhadu s lany, Ondřej s vajíčkem, Vojtíšek
dostal za úkol bojovat s kartami. Chrrr s Aaachem si nevěděli rady s kouzelnickými kruhy….
Pořad soustavně přerývaly salvy a slzy smíchu. Ţáci fotili, natáčeli a nahrávali, mobily jely na plné
obrátky. Ovšem absolutně nejlepší byly zvuky a tóny, které se linuly z kouzelnického stanu, kdy cizí hlas
„daboval“ účinkující ţáky.
Diváci ocenili během pořadu ještě jednu skutečnost. Moderátor Kuba Vosáhlo kaţdý předvedený
trik vysvětlil, ukázal a objasnil, v čem spočívá. Na začátku bylo řečeno, ţe kouzla neexistují. Ţe všechno je
podvod. No a tak nám vtipný moderátor vysvětlil , v čem spočívají jednotlivé triky. Pravdou je, ţe těch
„kouzel“ jsme zas aţ tak moc neviděli, ale zábavu jsme si všichni uţili výtečnou. Tak zas někdy příště…
učitelka PhDr. Jan Semerová
ZÁPIS PRVŇÁČKŮ 2012
Letošní zápis dětí do první třídy proběhl dne 3. února 2012 od 12 do 17 hodin. Zúčastnilo se ho 45
dětí a bylo doporučeno 13 odkladů.
Zápis jsme nazvali „Cesta kolem světa“, protoţe byl tematicky zaměřen na dopravní prostředky a
zvířátka. Děti se mohly svézt vlakem, autem, autobusem, lodí. Své dovednosti si také vyzkoušely při jízdě
na koloběţce nebo se mohly proletět letadlem či létajícím balonem. Kdyţ si tak kluci a holky cestovali
kolem světa, mohli z okénka zahlédnout lva či tygra, pštrosa nebo tuleně, ale i tučňáka, ţirafu a slona a
mnoho dalších zvířátek.
Čekání si děti mohly zpříjemnit pohádkou, kterou jsme promítali na interaktivní tabuli. Mohly si
zde kreslit nebo si zahrát „Člověče nezlob se“. V této učebně byla také přichystána výstavka výtvarných
prací ţáků prvního stupně naší základní školy.
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- 13 Na hladký průběh celé akce dohlíţely čtyři pomněnky – policistky, ţákyně devátého ročníku,
Daniela Premusová, Lada Bartková, Terezie Hanušová a Kristýna Praţáková. Úkolem děvčat bylo
provést děti jednotlivými stanovišti tak, aby se nám netvořily fronty. Svůj úkol zvládly bravurně, za coţ jim
tímto velice děkuji!
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě i průběhu zápisu jakkoliv podíleli!
učitelka Mgr. Veronika Maňásková
HRÁTKY S HUDBOU
Ve školním roce 2011/2012 pracoval ve škole krouţek „Hrátky s hudbou“ pod vedením učitelek
Krskové a Kozelkové. Krouţek navštěvovalo přes 20 děvčat ve věku 8-11 let. Kaţdý čtvrtek si děvčata
procvičovala taneční kroky, kroky aerobiku, zumby a hudebně pohybové hry. Nacvičily jsme dvě nové
moderní skladby, s kterými jsme vystupovaly na Dni učitelů, Dni matek, Dni dětí a ve Svobodných
Heřmanicích. Ještě nás čeká jedno velmi pěkné a velké vystoupení pro firmu Hobes.
Celý rok se děvčata velmi snaţila, byla veselá, kreativní. Všem děvčatům děkujeme za pěkná
vystoupení a doufáme, ţe se příští rok zase sejdeme ve stejném ne-li větším počtu.
učitelky Mgr. Eva Krsková a Mgr. Ivona Kozelková

ŠKOLNÍ PROJEKTY
LYŢAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ (LVK) 2012
Město Horní Benešov ve spolupráci se Základní školou Horní Benešov uspořádalo v rámci projektu
Česko-polských dnů ve dnech 14.1. – 21.1.2012 lyţařský výcvik pro ţáky 6. a 7. tříd. Kurzu se zúčastnilo
celkem 20 ţáků z Horního Benešova a 10 ţáků z Pszówa.
Všichni ţáci byli rozděleni do tří skupin podle výkonnosti, čímţ došlo k integraci polských a
českých účastníků. Kaţdou skupinu měl na starosti jeden instruktor lyţování (Mgr. Eva Krsková, Mgr.
Ivona Kozelková a Michal Klich) a pomáhali jim při práci 2 polští pedagogičtí pracovníci a zdravotnice
kurzu Martina Chamrádová.
Mimo dobu samotného lyţování byli ţáci aktivně zapojeni do celotýdenní tématické hry na motivy
příběhů Harryho Pottera, kterou připravil instruktor Michal Klich. Kaţdý den tak plnili úkol z jedné knihy.
Soutěţily mezi sebou čtyři „koleje“, nejlepší z nich získala na konci kurzu „Ohnivý pohár“ v podobě dortu,
který pro ţáky upekla paní Petra Černochová.
Předposlední den před odjezdem domů uspořádali instruktoři závody, ve kterých ţáci ukázali, jak
zdatnými lyţaři jsou, a co se naučili. Soutěţilo se ve dvou kategoriích, ve sjezdu a slalomu.
Výsledky:
Slalom
I. Kategorie
II. Kategorie
1. Grzegorz BARANEK
1. Jan BREŢÁK
2. Karol SKORUPA
2. Jiří URBAN
3. Filip MORÁVEK
3. Sára HEJLOVÁ
Sjezd
I. Kategorie
II. Kategorie
1. Maria WOSKOWIAK
1. Natálie FRAISOVÁ
2. Grzegorz BARANEK
2. Anna JELÍNKOVÁ
3. Karol SKORUPA
3. Jan BREŢÁK
Smyslem celého projektu nebylo jen naučit ţáky lyţovat, ale také vzájemné poznávání, spolupráce
a odstraňování jazykové bariéry mezi českými a polskými dětmi, coţ lyţařský výcvik v plné míře splnil.
Děkuji všem instruktorům a pedagogickým pracovníkům za pomoc při přípravě a organizaci
lyţařského kurzu a všem zúčastněným ţákům za jejich příkladné chování a snahu.
Těšíme se na příští rok.
učitelka Mgr. Eva Krsková
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- 14 PROJEKT "ZDRAVÍ"
7.května 2012 se uskutečnil celodenní projekt "Zdraví“ pro ţáky osmého a devátého ročníku.
Pojem "zdraví" je vskutku hodně široký, proto jsme se snaţily do něj vměstnat více témat z různých
oblastí. Děti se po celý den zabývaly drogovou problematikou v české i světové literatuře, léčivy v běţném
ţivotě, první pomocí v praxi, otázkami z oblasti výţivy i lidského těla.
První dvě vyučovací hodiny náleţely češtině a paní učitelce Janě Semerové. Na pořadu byly kniţní
ukázky a čtení z knih „Memento“ od Radka Johna, Christiane F. „My děti ze stanice ZOO“ a Ivony
Březinové triptych o závislostech nazvaný „Holky na vodítku“. Děti zhlédly i ukázku z filmu „My děti ze
stanice ZOO“ a časosběrný dokumentární film „Katka“.
Po krátké přestávce se všichni přesunuli do tělocvičny, kde probíhala zbývající část projektu pod
velením učitelek Evy Vítkové a Beaty Dostálové. Nejprve jsme zjišťovaly, jak jsou na tom ţáci s orientací
ve zdravé výţivě. Někdy jsme se v testíku dočkaly zajímavých odpovědí, ale většinou se v tomto tématu
orientují všichni dobře. Část o léčivech byla zaloţena na práci s textem plných cizích a pro děti zcela
nových pojmů a následném vyplnění pracovního listu. Všechna neznámá "slovíčka" jsme vysvětlily a
objasnily s přihlédnutím k běţnému ţivotu. Téma o léčivech uzavřela práce s příbalovým letákem. Testík o
lidském těle byl pro všechny jen opakováním nabytých znalostí.
Poslední a asi i nejzábavnější a nejzajímavější částí byla první pomoc v praxi, kdy všichni vybalili z
domu přinesené obvazy, obinadla, náplasti a improvizované dlahy. I tato část, stejně jako většina
předchozích, byla bodovaná. Někteří se do rolí pacientů vţili tak důkladně, ţe si nechali fixem nakreslit
řezná poranění a odřeniny. I tuto část osmáci a deváťáci zvládli a všichni zranění by pravděpodobně první
pomoc přeţili.
Projekt jsme zakončily zpětnou vazbou, která nám ukázala, ţe dětem se projekt líbil a určitě by jej
doporučili i dalším spoluţákům. To byla pro nás asi největší pochvala, jakou bylo moţno dostat.
Výsledky projektu:
8.ročník:
1.místo v jednotlivcích: Lada Láčíková
1.místo ve skupinách: Jana Petrová, Alena Horká
9.ročník:
1.místo v jednotlivcích: Ivana Jachymčáková
1.místo ve skupinách: Lada Bartková, Ivana Jachymčáková
učitelka Mgr. Beata Dostálová
PROJEKT „POZNEJ SVÉ OKOLÍ“
V letošním roce se 3. a 4. třída vydala, v rámci výjezdového dne, na vrchol Velký Roudný.
Úvodní prudké stoupání dalo některým dosti zabrat, ale na vrcholu nás čekala odměna ve formě překrásné
vyhlídky na okolí Slezské Harty ze zrekonstruované rozhledny. Součástí výjezdu bylo také shromaţďování
zajímavých informací o dané lokalitě. Dozvěděli jsme se tak o pověsti, která vypráví o souboji Boha
s Luciferem; o existenci kříţové cesty, která je součástí poutního místa Velký Roudný; o chráněných
rostlinách, které se vyskytují v této lokalitě a také o původu podivných hornin, vzniklých sopečnou
činností.
Výjezd se nám velmi líbil a byli jsme překvapeni, jaké zajímavosti se skrývají v blízkosti našeho
bydliště. Pokud jste ještě toto místo nenavštívili, neváhejte a vydejte se za krásami našeho kraje, jejichţ
součástí je právě Velký Roudný a nedaleké Rázovské tufity či lávový proud v Mezině.
ţáci 3. a 4. třídy
ČESKO-POLSKÝ ADRENALINOVÝ TÝDEN
Město Horní Benešov ve spolupráci s polským partnerským městem Pszow zorganizovali pro ţáky
8. a 9. tříd svých základních škol v rekreačním středisku Březová v Rokytnici nad Rokytnou netradiční
aktivitu s názvem “Adrenalin, aneb poznej hranice svých moţností“. Tato akce je součástí programu
„Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR“, který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Praděd. Záměrem akce bylo poskytnout vybraným ţákům proţitkový pobyt v prostředí
unikátního adrenalinového parku s celodenním programem na Vysočině nedaleko Třebíče.
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- 15 Adrenalinový týden se uskutečnil od pondělí 28.května do pátku 1.června 2012. Akce se zúčastnilo
20 českých a 10 polských dětí se čtyřmi pedagogy. Někteří ţáci se jiţ znali z lyţařského výcviku, který
rovněţ proběhl v česko-polském duchu. Společně proţité sportovní aktivity a volné chvíle poskytly prostor
i pro nová kamarádství, která překonala jazykovou bariéru velmi rychle.
Naši ţáci byli ubytováni ve dvou dřevěných chatách, stravování měli zajištěno formou plné penze
(5x denně).
Hned po příjezdu do adrenalinového centra celou skupinu očekávali dva instruktoři s programem
nazvaným „PANDORA PLUS“, který obsahoval veškeré aktivity, které centrum nabízelo: vysoká lana,
paintball, lukostřelbu, vzduchovky, vysokou lezeckou stěnu, skok do neznáma, airsoft, démonickou
lanovku, rambodráhu, zorbing, cestu ţelezného muţe Iron man, bungee-trampolíny, celodenní plavbu po
raftech na Dalešické přehradě spojenou se slaňováním z mostu z výšky 30 metrů, blok her na rozvoj týmu a
důvěry, grilování apod.
Program vedli dva jiţ zmiňovaní zkušení a sympatičtí instruktoři Víťa a Michal, kteří měli celou
česko-polskou skupinu během pobytu na starosti. Jejich hlavním krédem bylo „bezpečnost na prvním
místě“.
Pro návštěvníky střediska - tedy i pro nás – byly k dispozici pro vyuţití volného času volejbalové a
fotbalové hřiště, bazén, klub s bufetem, kde měl kaţdý moţnost koupit si něco „dobrého“.
Co se týkalo večerního programu, v pondělí a ve středu se promítal ve středisku film, v úterý a ve
čtvrtek byla diskotéka. Kromě toho si mohli ţáci zacvičit v posilovně, zahrát kulečník či stolní fotbal nebo
se zabavit podle svého.
Ve druhé polovině týdne hornobenešovsko-pszowskou skupinu dětí navštívila česko-polská
delegace představitelů obou měst, aby zjistila, do jaké míry společná akce splnila svůj účel. Někteří z nich
si také vyzkoušeli několik adrenalinových atrakcí. Poté všechny děti i pedagogové obdrţeli z rukou pana
starosty Michala Blaţka dárkový balíček s upomínkovými předměty.
No a jak se celý netradiční záţitkový týden líbil dětem? Při hodnocení v závěru kurzu nikdo
pořádně nevěděl, co má vlastně říkat, psát a malovat, co bylo lepší a co horší, protoţe všechny aktivity a
absolvované disciplíny naše i polské děti hodnotily jednoduše a prostě jako SUPER.
učitelé Ing. Jan Krasula a PhDr. Jana Semerová
TURISTICKO VZDĚLÁVACÍ POBYT OSTRAVA
Letos jsme se jako první zúčastnili nově vzniklé aktivity nazvané “Turisticko-vzdělávací pobyt“,
která má za cíl seznámit se s místy naší republiky, vyzkoušet si prakticky získané vědomosti z vyučování.
Akce je vytvořena pro ţáky 4. a 5. tříd a je téměř plně hrazena z prostředků města.
Vyjeli jsme v pondělí 4.6.2012 vlakem do Ostravy. Po příjezdu jsme se ubytovali v nádherném
hotelu Harmony. První den jsme šli na exkurzi do České televize Ostrava, kde nás provázel pan Dalibor
Bártek. Vyzkoušeli jsme si, jak se moderují „Události v regionu“, nahlédli jsme do místností, které se
spolupodílejí na vytváření programů (zvukaři, střiţna, studia…). Po prohlídce jsme se vrátili tramvají na
hotel, kde jsme povečeřeli a paní učitelky nám připravili zábavný večerní program.
Druhý den po snídani jsme se odebrali do ZOO. Tam jsme viděli spoustu zvířat, ale nejvíce mě
zaujala panda červená a tygr ussurijský. Velmi zajímavá byla přírodovědná učebna, kde jsme byli poučeni
o šelmách a lese. Protoţe nám celý den pršelo, šli jsme nakoupit dárečky svým blízkým do nového
obchodního centra Forum Nová Karolina. Do hotelu jsme se vrátili aţ na večeři.
Třetí den jsme navštívili Hornické muzeum Landek, archeopark, Miniuni se zmenšeninami různých
evropských staveb (Big Ben, pyramida, Staroměstská radnice v Praze,…) a Strašidelný sklep, který nebyl
vůbec strašidelný. Tento den jsme zakončili návštěvou Ostravské univerzity, kde nám ukázali, jak se vyrábí
3D animované filmy.
Čtvrtek 7.6.2012 začal opět výbornou snídaní. Po ní jsme šli do Divadla loutek, kde jsme shlédli
představení Stepující stonoţka s písněmi V+W a J. Jeţka. Po legračním vystoupení jsme se jeli rozloučit
s hotelem a po poslední jízdě tramvají jsme odjíţděli vlakem směr Krnov.
Akce se nám všem velmi líbila a záţitky budeme vstřebávat ještě hodně dlouhou dobu.
Děkujeme firmě Hobes za sponzorský dar (čepice), které se všem dětem i učitelům velmi líbily a díky
kterým jsme se kdykoli poznali a našli.
ţákyně 4. třídy Jana Karafiátová
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Dne 30. září 2011 se uskutečnila podzimní část projektu „Ovoce do škol“. Celý rok se ţáci 1.
stupně ZŠ těšili na tento den. Rodiče zkontrolovali a seřizovali kola. Kontrolovaly se také helmy a oblečení
a v pátek, krásný a slunečný den, se vyrazilo.
Nejprve před budovou 1. stupně ZŠ proběhlo poučení o chování a hlavně bezpečnosti na
komunikacích. Pak jiţ přijeli příslušníci policie Horní Benešov a mohlo se vyrazit. Bylo to kouzelné, kdyţ
děti 2. – 5. tříd jako „had“ vyrazily přes náměstí, Lesní domky, aţ do obce Sosnová, kde nás jiţ očekávala
ředitelka firmy VITAMINÁTOR, paní Citrónová. Přivítala nás a pozvala ne exkurzi, která byla zakončena
ochutnávkou dţusů. Následovala prohlídka sadů a pak přesun domů.
Nemůţeme zapomenout také na statečné prvňáčky a děti, které ze zdravotních důvodů nemohly
vyrazit na kolech. Ty tento výlet zvládly pěšky a na zpáteční cestě vyuţily místní autobusovou linku.
Všechny děti trasu zvládly, seznámily se s firmou, ochutnaly výrobky, prošly se lesem, zkrátka,
zvládly cestu tam i zpět. Chtěla bych je pochválit a těším se na další výlety a exkurze.
Nemohu zapomenout poděkovat také učitelkám 1. stupně, paní vychovatelce Kretové, panu
Krasulovi a hlavně rodičům, kteří neváhali a vyrazili s námi. A samozřejmě v neposlední řadě firmě
VITAMINÁTOR, která nám tuto exkurzi umoţnila.
V červnu ke konci školního roku proběhla 2. část projektu Ovoce do škol. Letos jsme ponechali vše
na odbornících.Pozvali jsme na 1. stupeň slečny školitelky z nadačního fondu Albert. Jednalo se o
proškolená děvčata z celorepublikového projektu Správná pětka. Celá akce proběhla ve dvou dnech. Ve
čtvrtek 7.6. se projektu zúčastnili ţáci 1.-3. třídy a v pátek 8.9. ţáci 4.-5. třídy.
Slečny nejprve všechny pozdravily, představily se a vysvětlily projekt Správná pětka. Dále
následovaly ochutnávky, soutěţe, praktická cvičení, vyrábění svačinek a hlavně sbírání penízků „pětek“.
Děti procvičily chuťové pohárky, znalosti o zdravé výţivě i praktické ukázky jídla ze zdravé výţivy.
Posledním úkolem podpořili ţáci svou kreativitu. Měli nachystat a nazdobit zdravou svačinku. Ze zeleniny,
ovoce, cereálního pečiva vznikaly na talíři lodě, panáčci, ryby, krokodýlové, domečky. Na závěr kaţdá
skupinka spočítala penízky a slečna vyhodnotila 1. místo.
Dětem se celá akce moc líbila a my děkujeme za pěkně, odborně a poutavě připravený projekt.
učitelka Mgr. Eva Krsková
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
DEN ZVÍŘÁTEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Světový den zvířátek se slaví kaţdoročně 4. října - v den narození jejich patrona, svatého Františka
z Assisi. Svátkem si připomínáme laskavý přístup svatého Františka
ke všem nemocným a opuštěným zvířatům, kterými se patron po celý ţivot obklopoval.
Proto jsme si i my v naší mateřské škole takový významný den připomenuli. Děti si přinesly
plyšová zvířátka, se kterými si celý den hrály, zpívaly, tančily i cvičily. Povídali jsme si o důleţitosti
zvířátek pro náš ţivot i o tom, jak se o ně staráme, aby byly spokojené a šťastné.
Světový den zvířat slaví všichni, kdo milují zvířata a vědí, jak jsou pro náš ţivot důleţitá, co nám
přinášejí, jak nám pomáhají a obohacují náš ţivot.
vedoucí učitelka MŠ Zuzana Hubálková
OPÉKÁNÍ V MALÉ TŘÍDĚ MŠ
Paní učitelky z malé třídy přišly na nápad, ţe by mohly připravit společné setkání s rodiči a dětmi a
strávit tak jedno pěkné odpoledne spolu. Kdyţ jsme tento nápad navrhly rodičům, setkaly jsme se s velkým
ohlasem a slíbenou účastí rodičů a jejich dětí.Největší nadšení a zvědavost jsme viděly v očích těch
nejmenších. Na zahradě MŠ byly připraveny sportovní stanoviště a disciplíny, které děti spolu s rodiči
plnily. Např. prolézání strachovým pytlem, překáţková dráha, házení do kruhu, kop do brány, atd. A aby i
rodiče nezaháleli, měli moţnost se projít na chůdách, anebo zaskákat si v pytli. Za zvládnutí všech disciplin
byly dětem slíbeny medaile a sladká odměna. Po zvládnutí úkolů jsme se společně sešli u ohniště, kde děti
předvedly rodičům, co se v krátké době naučily – básně, písně, taneček. Krátký program se líbil, bylo to
milé zpestření.
Závěrem se pak opékalo a u ohně povídalo. Toto odpoledne bylo pestré, soutěţivé i zábavné a
myslíme si, ţe se všem tento společný den líbil. Důkazem, ţe se tato akce dětem líbila, byla jejich otázka:
„Kdy budeme zase opékat ?“
Děkujeme rodičům za účast a věříme, ţe takových společných akcí bude víc!
učitelka MŠ Šárka Kubičíková
V MŠ SE PEKLY PERNÍČKY
S nápadem přišly dvě maminky, paní Drápalová a paní Bocková. Všichni víme, ţe děti rády
pomáhají maminkám s prací v kuchyni a tak proč toho nevyuţít a ještě mít z toho uţitek i radost.
Příjemná atmosféra, znějící koledy, vůně medu byly součástí hezkého odpoledne, kde se ukázala
šikovnost maminek i dětí při válení a vykrajování těsta. Plechy se rychle zaplnily domečky, srdíčky
nezapomněly jsme ani na sněhuláky, čerty a spoustu Mikulášů.
A to nejdůleţitější - pečení - jsme nechaly na paní kuchařce.
Vůně po celé školce a výsledek stál za to! Perníčky se povedly a děti je s radostí ochutnávaly. Se
zdobením pak pomáhaly maminky, které nám perníčky i pěkně zabalily k prodeji, do naší Vánoční trţnice.
vedoucí učitelka MŠ Zuzana Hubálková
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ
Tak jako kaţdý rok na začátku prosince se u nás v MŠ začaly děti připravovat na příchod Mikuláše.
Vyzdobily šatny, třídy, nakreslily obrázky a pak uţ se jen těšily a čekaly…
A 6. prosince se děti konečně dočkaly toho, co s napětím, obavami, ale i s radostí, tak dlouho
očekávaly – po svačince jim zvonění zvonku oznámilo, ţe Mikuláš, anděl a čertíci jsou tady.
Kdyţ děti uviděly, ţe jim Mikuláš přinesl plný koš dobrot a hračky, obavy z čerta byly ty tam!
Zazpívaly písničky, přednesly básně a pak uţ přišla ta nejpříjemnější a dlouho očekávaná chvilka – kaţdý
dostal od Mikuláše ten nejkrásnější balíček s dobrotami, který si odnesl domů.
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- 18 Setkání s Mikulášem se dětem moc líbilo, a tak proto: „Mikuláši, přijď zase za rok za námi, uţ se
na tebe těšíme!“
učitelka MŠ Libuše Špačková
KARNEVAL VE ŠKOLCE
Dne 21.02.2012 se v naší mateřské škole uskutečnil dětský karneval. Na tuto akci se děti velmi
těšily, uţ s předstihem si navzájem prozrazovaly, za jakou masku půjdou. Přípravy s oblékáním do masek
proběhly uţ od rána, rodiče starostlivě své „ratolesti“ sami oblékali hned v časných ranních hodinách na
přání dětí, které se uţ nemohly dočkat aţ se předvedou ostatním kamarádům.
Po svačince proběhla přehlídka masek v kaţdém oddělení se svými učitelkami, které je jednotlivě i
společně fotily. Poté měla kaţdá třída připravený zábavný program formou soutěţí, her, tance v maskách
při diskotéce. Dopoledne bylo pro děti pestré, dostatečně se „vyřádily“ při zvládání různých úkolů a
soutěţních disciplín. Za splnění dostaly děti sladkou odměnu.
Závěrem si společně zatančily a navštívily ostatní děti v jiných třídách, aby si prohlédly i jejich
masky.
Děkujeme rodičům za pěknou masku, kterou vyrobili dětem a také za sladké odměny, na kterých si
pak všichni pochutnali. Potěšila nás hojná účast dětí ve třídách, jejich aktivní zapojení do činností, radost a
dobrá nálada, která nás všechny doprovázela během celého pěkně stráveného dopoledne.
učitelka MŠ Šárka Kubičíková
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ
Týden otevřených dveří proběhl v naší mateřské škole od 02.04.2012 – 06.04.2012. Během celého
týdne tak měli rodiče a veřejnost moţnost si prohlídnout celou budovu a její prostory v době od 08.00 –
16.00 hod., tedy po celý den.
Rodičům byla poskytnuta moţnost nahlédnout do všech tříd, podívat se na práci učitelek s dětmi
během všech celodenních činností v malé, střední i velké třídě. V naší mateřské škole také proběhla
rekonstrukce, třídy byly vybaveny novým nábytkem, byly nově zprovozněny WC, umývárny a šatny.
Rodiče tedy mohli porovnat celkové změny ve vybavení, pěkné prostředí v místnostech, kde se děti
po celý den pohybují. Dětem se nové prostředí velmi líbí a o to víc se do MŠ těší.
Také prohlídka zahrady se rodičům i nově příchozím dětem líbila, mohly se sklouznout, pohoupat a
hrát na pískovišti.
Věříme, ţe se Všem, kteří se přišli na nás podívat u nás cítili dobře.
učitelka MŠ Šárka Kubičíková
TÝDEN OCHRANY ZDRAVÍ
Dne 16.05.2012, v rámci ,,Týdne ochrany zdraví“, navštívily děti a učitelky mateřské školy místní
hasičskou zbrojnici. Pan Monsport děti seznámil s prostorami a vybavením hasičské zbrojnice. Děti také
posadil do hasičských aut a vyprávěl, kdy a proč hasičská auta vyjíţdějí k zásahům. Děti si také mohly
vyzkoušet hasičskou výzbroj, záchranné lehátko a hadice. Na konec pan Monsport děti seznámil
s ochranou zdraví při poţáru, záplavách a jiných nehodách.
Děti byly velmi pozorné a beseda v hasičské zbrojnici se jim velmi líbila. Uznaly také, ţe být
hasičem je nejen zásluţné, ale také velmi těţké. Děkujeme.
učitelka MŠ Dagmar Petřeková
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VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU – ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Celkové pořadí tříd - podzim 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
----

Celkové pořadí tříd - jaro 2012

třída

mnoţství (kg)

průměr na ţáka
(kg)

8. třída
5. třída
1. A
4. třída
2. třída
3. třída
6. třída
9. třída
7. třída
1. B
MŠ

1.466
1.533
951
1.606
1.426
791
1.108
595
733
372
608

91,63
76,65
63,40
61,77
49,17
46,53
44,32
42,50
34,90
24,80
----

CELKEM (kg)

11.198

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
----

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Speváková Vanesa
Valasová Lenka
Andrle Jakub
Raková Alena
Kocourek Tomáš
Bocková Tereza
Karafiát Kristián
Stavinohová Soňa
Staňo Marek
Petrová Jana

mnoţství (kg)

průměr na ţáka
(kg)

8. třída
1.A
3. třída
5. třída
2. třída
4. třída
6. třída
1.B
7. třída
9. třída
MŠ

2.433
1.225
1.403
1.362
1.861
1.470
1.502
799
1.158
446
552

143,12
81,67
70,18
68,10
66,46
58,80
57,77
53,23
52,64
31,86
----

CELKEM (kg)

Pořadí jednotlivců - podzim 2011
jméno

třída

14.211
Pořadí jednotlivců - jaro 2012

třída

mnoţství (kg)

2.
8.
5.
4.
3.
5.
4.
6.
4.
8.

577
493
349
329
276
248
230
214
209
206

jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valasová Lenka
Speváková Vanesa
Hrozová Adéla
Kocourek Tomáš
Raková Alena
Bocková Tereza
Rapušák Viktor
Praţák Antonín
Kaša Marek
Molnár Sebastián

třída

mnoţství (kg)

8.
2.
6.
3.
4.
5.
1.A
1.A
3.
1.B

1670
777
416
407
405
313
291
239
228
224
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PŘEHLED VYCHÁZEJÍCÍCH ŢÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 - UMÍSTĚNÍ
škola

ţák

obor

třída

Bartková Lada

Gymnázium

9. tř.

Kavanová Iva

Gymnázium

9. tř.

Blaţek Jan

Osmileté gymnázium

5. tř.

Bocková Tereza

Osmileté gymnázium

5. tř.

Maralíková Sabina

Osmileté gymnázium

5. tř.

Bůţková Jana

Ekonomika a podnikání

9. tř.

Premusová Daniela

Ekonomika a podnikání

9. tř.

Hanušová Terezie

Obchodní akademie

9. tř.

Praţáková Kristýna

Obchodní akademie

9. tř.

Salát Vladislav

Obchodní akademie

9. tř.

Šulitka Zdeněk

Zedník

9. tř.

Ţiška Jiří

Zedník

9. tř.

Klapetek Václav

Truhlář

7. tř.

SZŠ a Vyš.OŠ zdrav. E. Pottinga, Olomouc

Jachymčáková
Ivana

Nutriční asistent

9. tř.

SZŠ a Vyš.OŠ zdrav. Ostrava

Stašová Lucie

Asistent zubního technika

9. tř.

Střední zdravotnická škola Opava

Opočenská Karolína Zdravotnický asistent

9. tř.

OA a SŠ poštovní a logist.sluţeb, Opava

Lampa Daniel

Provoz a ekonomika dopravy

9. tř.

Střední škola Rýmařov

Szotkowski Denis

Opravář zemědělských strojů

9. tř.

SŠ rybářská a vodohospodářská, Třeboň

Braniš David

Rybář

8. tř.

Gymnázium Bruntál, Dukelská 1

SPŠ Bruntál, Kavalcova 1

OA a SZŠ Bruntál, nám. Jana Ţiţky 10

Soukromá SŠ PRAKTIK Horní Benešov
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