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Sudoku

Vtipy

O jídle
Nad džunglí pravidelně přelétá dopravní letadlo. Otec-kanibal poučuje děti: "Když ten pták náhodou spadne, tak
se jí jenom ten vnitřek!"

“Jakým způsobem si přejete ta vejce servírovat?" táže se číšník hosta.
"Má to nějaký vliv na cenu?"
"Nemá," odpoví číšník.
"Fajn, tak mi je přineste na bifteku!"

Matka povídá malému synkovi: "Jez špenát, chlapče, budeš velký a hezký."
"Mami... a proč ty jsi nejedla špenát?"

Říká matka synovi: "Pepíčku, už jsi dost velký. Musíš se naučit jíst příborem."
"A do které ruky dám řízek?"
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

přílet vlaštovek nám oznámil nejen příchod jara, ale také blížící se prázdniny a tím i čas vydání
dalšího čísla školního časopisu „Vlaštovka“. Jeho prostřednictvím Vás tradičně seznamujeme s činností
školy a jejími výsledky, a to především z pohledu našich žáků. Z obsahu příspěvků pak sami posuďte, jak
se jim to v letošním školním roce povedlo.

Letošní rok byl plný změn, a to nejen legislativních a organizačních, ale především ve zkvalitnění
materiálních podmínek školy pro její výchovnou a vzdělávací činnost. Díky vstřícnosti zřizovatele, tj.
Města Horního Benešova, byla provedena rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny s doplněním o nářaďovnu a
sociálního zázemí, kdy krajská hygiena v předchozím roce zamezila jejímu využívání. V této souvislosti
bylo provedeno také přemístění a vybudování moderních šaten, změna vstupu do budovy hlavním vchodem
s ohledem na jeho historickou hodnotu, nově vybudována přístupová komunikace, včetně terénních úprav,
zavedení vzduchotechniky, doplnění chybějících rozvodů teplé vody a veškeré rozvody nízkého napětí
v prvním podlaží, včetně umělého osvětlení a jednotného času. Jen tyto úpravy si vyžádaly finanční
náklady ve výši více než 5mil.Kč. Dále byla dokončena rekonstrukce učebny přírodopisu a zahájeny práce
na modernizaci učebny dějepisu a zeměpisu a jejich vybavení novými tabulemi. Neopomněli jsme ani
budovu 1.stupně, kde všechny učebny byly nově vymalovány pestrými barvami.

Poděkování patří také panu ing. Kubovi z Agrofarmy 2007 Dubnice, který daroval škole 50tis.Kč
na parkovou úpravu zrekonstruovaného okolí budovy 2.stupně základní školy ze severní a východní strany.
Parkovou úpravu projekt rekonstrukce školy v této fázi neřešil, a protože navážka zeminy okolo nového
přístupového chodníku do školy je až 2 metry vysoká, považovalo vedení školy za velmi potřebné provést
zpevnění břehů vysázením živých plotů a okrasných dřeviny na tyto svahy, které zamezí sesouvání nebo
splavování zeminy jarním sněhem, či deštěm a nepochybně esteticky zhodnotilo celkový vzhled okolí
školy.

Z hlediska organizačního jsme vzhledem k velkému zájmu rodičů a problematice dojíždějících žáků
z okolních obcí zajistili, se souhlasným stanoviskem krajské hygieny, navýšení nejvyššího povoleného
počtu žáků ve školní družině z původního počtu 50 na požadovaný počet 60. Stávající prostory školní
družiny byly nevyhovující, a proto byly pro tuto vzdělávací činnost vymezeny dvě místnosti v budově
1.stupně školy.

Pro zlepšení informovanosti rodičů a široké veřejnosti pak byly v  měsíci březnu spuštěny webové
stránky školy na http://www.zshornibenesov.cz/ a pokusně spuštěna internetová aplikace služby Webnotes,
kterou jste mohli po přihlášení využívat na webových stránkách http:/www.webnotes.cz. Tato byla určena
k publikaci známek žáků, záznamů o nepřítomnosti, sdělení učitelů či ředitele školy. Tyto informace byly
přístupné pouze subjektům s odpovídajícími přístupovými právy, tj. po zadání odpovídajících přístupových
hesel, učitelům, rodičům a žákům. Dále umožňovala oboustrannou komunikaci mezi školou a rodiči, kdy
jste mohli psát stručná sdělení učitelům svých dětí, třídnímu i řediteli školy. Rovněž obsahovala i funkce
pro sledování návštěvnosti žákovských stránek, takže učitel i ředitel měli přehled o přístupu jednotlivých
rodičů k publikovaným informacím. Tento servis rodičům považujeme jako významný pokrok ve vzájemné
informovanosti.

Jako každoročně je mojí milou povinností vyjádřit mimořádné a upřímné poděkování všem
pracovníkům SRPDŠ za velmi záslužnou a přínosnou práci, ať už to byla organizace školního plesu,
mikulášské nadílky, vánočních trhů,  příprava a průběh oslav Dne dětí v rámci oslav města apod. Veškeré
zisky jsou prostřednictvím SRDPŠ přerozděleny zpět pro žáky školy, zejména pro účast na soutěžích,
zájmovou činnost, kulturní činnost, dětské oslavy, odměňování reprezentantů, příspěvky na výjezdové a
Olympijské dny, lyžařský výcvik aj. Mám radost i z toho, že v letošním roce se podařilo lyžařský výcvik
zorganizovat, a to k velkému nadšení všech zúčastněných dětí.

Poděkování vedení školy patří také všem sponzorům a rodičům, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na akcích a pomoci pro žáky naší školy, a to a bez ohledu na svůj volný čas. Rovněž využívám této
možnosti, abych poděkoval všem pedagogům a správním zaměstnancům za jejich stále více náročnou,
zodpovědnou a obětavou práci, která často převyšuje rámec jejich povinností.

Bylo by ještě mnoho, co bych mohl vypsat, jako např. volby do Rady školy, či získání certifikátu
do recyklačního programu pro naši školu, ale o tom až v příštím vydání Vlaštovky.

Sluníčko nám zatím nepřeje, ale snad se umoudří. Proto Vám všem přeji to nej…, především co
nejvíce odpočinku, prázdninové a dovolenkové pohody.

                                                                                                                 Mgr.Miloš Mayer, řed. školy

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2515085059&to=http%3a%2f%2fwww%2ezshornibenesov%2ecz%2f


Z  ČINNOSTI  SRPDŠ  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2008/2009

Sdružení  rodičů, přátel dětí a školy je organizací, která již několik let pořádá volnočasové aktivity
pro děti a zcela nebo částečně financuje reprezentaci žáků místní základní školy v různých sportovních,
kulturních, či vědomostních soutěžích. Také v uplynulém školním roce byla činnost SRPDŠ nedílnou
součástí života školy.

Počátkem prosince byla pro děti nachystána tradiční Mikulášská nadílka, při které děti tančily,
soutěžily a stavěly betlém jako o život. Jejich snaha byla odměněna balíčkem sladkostí, který dostaly od
samotného Mikuláše.

V sobotu 24.ledna se ve sportovní hale základní školy uskutečnil v pořadí již šestý reprezentační
ples SRPDŠ, jehož tématem byl svět 60.let 20.století.Výtěžek plesu byl použit na zaplacení zábavných
atrakcí při Hornobenešovských slavnostech.

Ani v březnu jsme nezaháleli a společně s oddílem hokeje jsme připravili Okresní pohár
v rychlobruslení. Mladí sportovci závodili ve čtyřech věkových kategoriích ve dvou disciplínách – sprintu a
vytrvalosti.

Koncem května jsme na 2. stupni základní školy přichystali hru Putování s Večerníčkem a společně
jsme tak oslavili Den dětí. Letošní sezonu jsme tradičně zakončili přípravou soutěží a zaplacením
nafukovacích zábavních atrakcí na Hornobenešovských slavnostech.

Mimo zmíněné velké akce jsme se; organizačně, či finančně podíleli na těchto akcích: Rozloučení
s prázdninami, Drakiáda, Halloween, Soutěž o vánoční stromeček, Country spring, Kinderiáda, vystoupení
skupiny Nic Moc, lyžařský výcvik žáků 5.-9. tříd, Májová notička, dopravní soutěž, Olympiáda
v anglickém jazyce, běh do vrchu, projekty Den Země, Olympijské dny  a  Poznej své okolí.

Petr Rak, předseda SRPDŠ

„NIC  MOC“  V  TOMTO  ŠKOLNÍM  ROCE

Hned na začátku musím napsat, že letos nastalo několik změn. Konečně jsme se dopracovali
k většímu počtu členů (nyní 22), máme dva zpěváky (Kubu a Adama) a sestavili jsme téměř hodinový
repertoár.

Po celý rok bylo hodně práce. Máme mnoho
nováčků, ti museli opravdu „makat“, ale nejen oni.
Kromě úterní hodinové dřiny byly zkoušky i v jiné dny.
Zpěváčci museli cvičit také doma. Své rodiče a další
členy  rodiny oblažovali neustálým zpíváním, tleskáním,
dusáním, luskáním, apod. (to vše nejlépe před zrcadlem).

Na  zkouškách  to  bylo  samé:  „Jak  se  tváříš?
Usmívat! Otvírej pořádně pusu! Jste jak leklé ryby! Jak
se to hýbeš? Ty neumíš slova!“ Prostě – když chceme mít
výsledky – musí být dril. A výsledky byly: více než 11
vystoupení během školního roku, a všechna úspěšná. Jen
namátkou některá z nich: vánoční zpívání v kostele pro
žáky 1. stupně, Rozsvěcení vánočního stromečku,
Adventní koncert ve Starých Heřmínovech, Velikonoční
jarmark v Bruntále, Muzejní noc, Dětský den, atd..

Ale nejsme takové kruťačky, jak by se mohlo zdát. Vždycky jsme naše skřivánky pěkně pochválily.
Všem našim členům přeji, aby je zpívání pořád bavilo a vydrželi s námi. Chci jim všem za jejich

práci poděkovat. Velký dík patří i jejich rodičům za podporu. Děkujeme SRPDŠ za financování triček a
dopravy na vystoupení. Moje poslední velké díky patří kolegyňce Evce Petrlové, která do hudebního
kroužku neustále odbíhala od svých mateřských povinností.

Přeji vám všem móóóóc pěkné prázdniny.
Mgr. Beata Dostálová, učitelka



PLES  SRPDŠ

V sobotu 24. ledna 2009 se ve sportovní hale uskutečnil v pořadí již šestý ročník plesu SRPDŠ.
Tentokráte se nesl v „rebelském“ duchu 60.let minulého století. Do posledního místa vyprodaný sál byl
svědkem mnoha zajímavých vystoupení a kam se člověk podíval, všude na něj dýchala stylovost doby,
kterou mnozí ještě jako mladí před 40 lety prožívali. Kdo měl od počátku jasno i ten, kdo ještě váhal, byl o
letošním zvoleném stylu ujištěn hned v úvodním vystoupení moderátorů a tanečníků.

Co se tedy v úvodu dělo? Nehledě na aktuální čas jsme se rázem přenesli do hodiny 17, kdy „…
škola končí, zvonek zvoní, po schodech se běží …“ ano přesně touto rozvernou písní „Pátá“ zahájili ples
žáci 9.třídy základní školy. No a hned na to rozvážně opustili moderátorská místa nejvyšší přestavitelé
SRPDŠ na dobovém „Pionýru“ samozřejmě s ujištěním „Dva roky jezdím bez nehod …“. Po jejich odjezdu
již parket patřil dvěma mladým tanečníkům z řad bruntálské taneční školy, kteří návštěvníkům ukázali, jak
se tančí v Latinské Americe.Účastníky doslova vtáhl do rebelských let svou krásnou choreografií na hudbu
písně „Mě se líbí Bob“ trenér již zmíněných tanečníků.

Pokud účastníci plesu zrovna netancovali na nejrůznější hudební žánry v podání kapely BT Nova,
mohli si jít koupit občerstvení nebo víno do našich prodejních míst s příjemnou a sympatickou obsluhou, či
jít poskytnout rozhovor před kameru pro sestřih z plesu nebo se věnovat přátelským setkáním s těmi, které
třeba delší dobu neviděl.

K dobrému trávení jistě přišly vhod ty nejkrásnější dobové ploužáky. Na parketu byli mladí i starší
– ti se především shodovali, že si připomenuli kus svého mládí. Půlnoc patřila tradičně tombole
s rekordním počtem 324 cen a netradičně dražbě patrového dortu a originálního slavistického dresu
s podpisem hráčů pražské Slavie.

Co říci závěrem? Nezbývá, než poděkovat vám všem, kteří jste na ples SRPDŠ zavítali. To, že je
vždy již několik dnů před jeho termínem vyprodáno, svědčí o vašem zájmu a to je pro nás největší
odměnou za přibližně 3 měsíce práce na přípravách. Letos zaznamenal náš ples ještě jeden rekord: ceny do
tomboly věnovalo nejvíce sponzorů. Také jim patří obrovský dík, protože bez jejich finanční pomoci by se
ples určitě nemohl uskutečnit. Poděkování patří také všem organizátorům. Každému zvlášť veliké díky za
jeho, či její konkrétní službu, ať již byla jakkoliv náročná.

A nezapomeňte, za rok se s vámi se všemi těším na setkání na VII. reprezentačním plese SRPDŠ.

Rak Petr, předseda SRPDŠ

„NIC  MOC“  A  MUZEJNÍ  NOC

Je pátek, konec května. A člověk by spíše řekl, že je březen nebo
listopad? Vlezlá zima, fouká studený vítr a prší (občas i se sněhem). Přesto
jedeme vystupovat do bruntálského zámku na Muzejní noc.

Mezi neustálým laděním nástrojů a pobíháním dětí řešíme, kde vlastně
budeme zpívat. V kapli? Na nádvoří? Pět minut před samotným vystoupením se
rozhodneme, že zapějeme venku. Začínáme: „To máme dneska pěkný den, byla
by škoda nejít ven,……“. Je vidět, že spousta lidí poslechla. I přes děsné počasí
je nádvoří skoro zaplněné. Při čtvrtém kousku „Co sa stalo nové“ se nic moc
nového nestalo, snad jen, že začalo, jako ten den už asi podvacáté, pršet!! Úprk
do kaple a zbytek koncertu uvnitř. Déšť to dokonale vyřešil. V kapli se nám
zpívalo lépe a akustika – nádherná. Myslím, že potlesk byl stoprocentně
zasloužený.

Odjížděli jsme trošku zmrzlí, trošku unavení, ale s blaženým pocitem,
že se zpívání móóc povedlo. Snad takových koncertů bude ještě více.

Mgr. Beata Dostálová, učitelka



HALLOWEEN

Pátečním večerem 31.10.2008 ožil opět náš Horní
Benešov, kterým se po 19.00 hodině ozývaly skřeky a
zvuky nevídaných strašidel, která se opět po roce
slétla k oslavě Halloweenu v základní
škole.Čarodějnice, upíři,ďábli a jiné podobné
příšery procházeli pod vedením hlavních strašidel
večerním městem a ze všech stran bylo slyšet
                  „ Dneska v noci, o půlnoci nadešel Váš čas.
                     Obludy všech koutů světa objevte se zas.
                     Raci štíři, netopýři vylézají z úkrytů,
                     nebezpečí číhá všude, Halloween je tu !“
 (autorem je M.Klichová 9.tř..)

Potěšeni účastí dalších spoluobčanů a ostatních malých strašidýlek,
 která se připojila k hlavnímu průvodu, jsme navodili čarodějnou atmosféru tohoto svátku
keltského původu. Rej těchto příšer ale průvodem neskončil. V místě sletu (ZŠ) dokázala strašidla v
plnění vědomostních  úkolů z AJ, že i zde ovládají své znalosti (D.Kuchař, L.Bezděk, 8.tř. – 1. místo).

Za diskotékového reje a křepčení proběhlo vyhodnocení nejlepších postav hallowenského světa ve
dvou kategoriích , které pak pokračovalo do pozdních nočních hodin. Nechyběl ani pravý hallowenský
punč a správná hudba, za kterou tímto děkujeme našim disjokejům(Michal Klich a Petr Juřica), kteří se
ukázkově postarali o pravý noční rej strašidel.

Půlnoční čas pozval všechny ke sledování hororů a v ranních hodinách se pomalu všechna strašidla
uložila ke spánku ve svém hlavním sídle ZŠ, aby se opět znovu v dalším roce setkala..
Chceme tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na uskutečnění tohoto vyjímečného, dá se říci již
tradičního hallowenského sletu: Městskému úřadu Horní Benešov, SRPDŠ, Porotě (p.Klechovi -starostovi
HB, p. Strmiskovi, p. Adamcové, p. Chmelařové, p. Mayerovi – řediteli ZŠ), rodičům strašidel a všem
občanům, kteří jakkoliv přispěli k uskutečnění akce, vedení školy a kolegům, kteří pomohli a samozřejmě
VŠEM STRAŠIDLŮM.

                                                                         Ing. Jan Stengel, učitelka



OLYMPIÁDA  V  ANGLICKÉM JAZYCE

V letošním roce 2008/2009 se uskutečnil již 2.ročník ,,Olympiády v anglickém jazyce“. Zde si
všichni zúčastnění žáci prověřili své dosavadní znalosti.
Soutěž proběhla ve dvou kategoriích:

1.kategorie- 5-7. třída (Kotková Zdeňka, Bocková Eliška, Zákoutský Kamil, Pavelková
Kristýna, Mikšíková Veronika, Halásová Michaela, Knutelová Jana, Vysloužilová Martina)

2.kategorie-8-9. třída (Kuchař Daniel, Kamír Adam, Tylšar Jakub, Nekorancová Barbora,
Kocourková Kateřina, Pobežal Petr, Jadrníček Daniel, Jedlička Jakub, Branišová Jana, Čagalová Kateřina,
Klichová Martina, Morávková Eliška, Barvová Lucie)

Žáci své znalosti prokázali v těchto oblastech: gramatický test,
představení-monolog, tématický okruh, čtení-plynulost,výslovnost, poslech-
doplnění textu, popis obrázku, reakce na otázky-komunikace

Soutěž probíhala ve dvou dnech (10 – 11.2.2009) a zahájil ji ředitel školy
Mgr. Miloš Mayer a zástupce ředitele Ing. Jan Krasula. Poté žáci začali plnit
nelehké úkoly. Jednotlivé oblasti prověřovala porota ve složení: Ing. Jana
Štengel, Mgr. Eva Krsková, Lenka Kuchařová.
Po třech hodinách soutěžení proběhlo vyhodnocení každé kategorie.
Nejlépe se umístili:
1.kategorie -1.místo Kotková Zdeňka
                    2.místo  Bocková Eliška

         3.místo  Pavelková Kristýna
2.kategorie- 1.místo Kuchař Daniel
                     2.místo  Nekorancová Barbora

         3.místo  Morávková Eliška, Tylšar Jakub

Nejlepší žáci Daniel Kuchař a Zdeňka Kotková postoupili do okresního kola Olympiády v anglickém
jazyce. Okresní kolo proběhlo dne 23. 2. 2009 v SVČ v Krnově
ve dvou kategoriích. Naši školu reprezentovali v kategorii I.A
(žáci 6. – 7. tříd) Zdeňka Kotková z 5. třídy a v kategorii II.A
(žáci 8. – 9. tříd) Daniel Kuchař z 8.A třídy.

Soutěž zahájila předsedkyně okresní poroty a komise Mgr.
Miroslava Jarkulišová. Pro jednotlivé kategorie byly stanoveny
poroty složené z učitelů anglického jazyka ZŠ a gymnázií našeho
okresu. Po zahájení proběhlo čtyřhodinové zápolení, ve kterém
zúčastnění žáci museli prokázat své znalosti.

Zdeňka Kotková z 5. třídy se vydala na tuto olympiádu „na
zkušenou“. Věkově totiž ještě do této kategorie nepatřila, přesto
však svými vědomostmi předčila řadu žáků ze 6. a 7. tříd našeho

okresu a vybojovala si nádherné 8. místo.
Danielu Kuchařovi uniklo vítězství pouze o jediný bod a svými

znalostmi získal velice cenné 2. místo.
Oběma zúčastněným žákům děkujeme za vzornou přípravu a

odvahu s jakou reprezentovali naši školu v rámci okresu.
Poděkování patří také všem učitelům anglického jazyka ZŠ
v Horním Benešově, kteří tyto znalosti svých žáků dále rozvíjejí, a
také vedení školy, které tuto výuku ve všech směrech podporuje.

Ing. Jana Stengel, učitelka



ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1.TŘÍDY  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2009/2010

V pátek, dne 30. ledna 2009, proběhl na Základní škole v Horním Benešově zápis dětí do 1. třídy
pro školní rok 2009/2010.

Letošní zápis zavedl děti do pohádky, ve které na ně
čekalo rozličné plnění úkolů. A v jaké pohádce se děti ocitly?
V pohádce „O Sněhurce“. Nejprve děti přišly na návštěvu
k TRPASLÍKŮM, kde poznávaly barvy trpasličích čepiček.
Ukázaly, zda poznají číslice a umí seřadit čepičky podle
velikosti. V LESE pak určovaly lesní zvířátka a předvedly, jak
bohatá je jejich slovní zásoba. Na stanovišti s názvem
KOUZELNÉ ZRCADLO děti kreslily postavu a vyzkoušely si
správné držení tužky.

Jaká by to ale byla pohádka „O Sněhurce“ bez samotné
Sněhurky? Na návštěvě U SNĚHURKY měly  děti  za  úkol
probudit spící Sněhurku básničkou nebo písničkou. Sněhurce se
pak představit a ukázat jí, zda umí zavázat mašličku. Na tomto
stanovišti také předvedly, jak umí vyslovovat daná slova. U
PRINCE si děti vyzkoušely své pohybové dovednosti, odvahu a
nebojácnost. Přecházení lavičky s mečem v ruce a přeskakování
z kamene na kámen bylo pro ně určitě příjemným zpestřením. Na
posledním stanovišti U KRÁLOVNY děti poznávaly druhy ovoce
a vytahovaly podle pokynů jablíčka z košíku.

Odměnou za všechny splněné úkoly jim byly sladkosti,
upomínkový list, omalovánky s obrázkem postavičky ze stanoviště, taška s dárečky a pohádkový zvoneček
z moduritu.

K zápisu přišlo celkem 24 dětí, z toho 2 děti z Horních Životic a 2 ze Starých Heřmínov. Do 1.třídy
na školní rok 2009/2010 bylo přijato 16 dětí.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu zápisu podíleli.

Mgr. Dagmar Janáková, učitelka

TŘI PEŘÍČKA PRO PRADLENKU

V pondělí 1. 6. 2009, tedy na Den dětí, navštívila 1. – 4.
třída naší školy Městské divadlo Bruntál, kde jim dramatický
soubor jménem Jednička zahrál a zazpíval hudební pohádku.
Nadaní mladí herci si vypůjčili příběh známé Popelky a
představil nám ji tak trošku jinak.

Ale pěkně od začátku. V deset hodin na nás čekaly
nablýskané autobusy s velice sympatickým panem řidičem. Po
plynulé, asi patnáctiminutové jízdě zpestřené posunováním
vlaků na přejezdu, jsme zastavili před divadlem. Tam už se to
jen hemžilo dalšími malými návštěvníky. Po zaplacení
vstupného jsme se šli usadit. Jaké překvapení na nás ale čekalo?
Pro ZŠ Horní Benešov bylo rezervováno prvních 5 řad!
Označení cedulkou viselo z každé strany. Tedy jsme se posadili.

Děti netrpělivě očekávaly začátek představení. Stále se
nic nedělo. Jen za oponou to vřelo a cosi se dělo i v hledišti.
Jakási škola si spletla hodiny. Místo v devět přišli až v jedenáct.
Zřejmě zapomněli přejít na letní čas. Pořadatelé však zkušeně
zasáhli a hned přistavili židličky. Nic nebránilo konečně začít.

Za oponou však nečekali holubi, ale také opeříčkovaní
andílci, co Popelce prince přičarovali. Ve všem jí oddaně celou dobu pomáhali. Tři kouzelná peříčka od



nich dostala, aby se v tom zlém světě tolik nebála. Princ byl trochu „třasořitka“, ale jak už to tak bývá,
láska je zkrátka slepá a Popelce se líbil na první pohled.

Vše dobře dopadlo i pro nás. Za mírné zdržení jsme obdrželi omluvu a CD s písničkami k pohádce,
které nyní zpestřuje vyučování.

Chválím děti, že se chovaly slušně a byly moc hodné. A také děkujeme vedení, že zajistilo se vším
všudy tento neopakovatelný a pěkný zážitek. Těšíme se na spoustu dalších podobných akcí.

Veronika Mrozková, učitelka

RUDOLF II. HABSBURSKÝ PŘIJÍŽDÍ NA HRADEC NAD MORAVICÍ

„Ale vždyť ten zemřel někdy v 17.století !?! Jak může někam přijet ? Není to nějaký omyl?“Není.
V úterý 2.června 2009 se na zámecké zahradě v Hradci nad Moravicí konalo výukově výchovné

vystoupení pořádané agenturou Faber a nazvané stejně jako náš článek. Nabídka akce nás zaujala, proto
jsme se se žáky 2.stupně (kteří měli zájem), vydali na cestu.

Co nás v prostorách zámecké ho parku čekalo? Tři chasníci (komorník, tovaryš a pomocník)
v dobových kostýmech doprovázeli císaře Rudolfa II., který posluchače zasvětil během asi 80ti minutového
pořadu do tajů dámské a pánské módy doby renesance.
Dozvěděli jsme se, jak to vypadalo ve škole v 17. století,
jak se trestali neposlušní žáci, a jak to vypadalo, když se někdo
dostal do šatlavy a na mučidla.

Rudolf II. si pozval k sobě několik posluchačů
z řad publika, na kterých názorně předváděl učení i
mučení, takže i někteří naši žáci se zapojili do představení
zcela aktivně.

Původně jsme si mysleli, že jedeme na divadelní
představení, a tak jsme byli poněkud překvapeni, že se
jednalo více méně o tzv.“one man show“. Legrace jsme si
užili dost a hodně jsme se při vystoupení nasmáli.

Protože se historická akce konala na zahradě zámku,
využili jsme naši návštěvu také k jeho prohlídce.Někteří z nás
absolvovali návštěvu zámku již poněkolikáté, a tak ostatním
trochu napovídali. Při prohlídce jsme absolvovali malý okruh a
docela jsme litovali, že jsme viděli jen málo místností.
Všechny nás nadchla nádherně vyzdobená kaple, zákristie a zajímavý lovecký salonek. Pozoruhodné byly
historické kočáry, které jsme si se zájmem prohlíželi na konci celé expozice a představovali jsme si, jaké
by to bylo na nich svezení.

Kdybychom sem jeli o týden později, byli bychom svědky otevření nově zrekonstruovaného
kuřáckého a kulečníkového salonu a dámského rokokového pokoje.

Výlet se zaměřením na historii se nám vydařil. Vyšlo nám počasí a nálada na palubě autobusu mezi
posádkou byla výborná. Co víc bychom si mohli přát? Aby takových akcí bylo v budoucnu víc.

PhDr.Jana Semerová, učitelka



PŘEHAZOVANÁ   ŽÁKYŇ  3. – 5. TŘÍD

Ve čtvrtek 26.3.2009 se žákyně pátého ročníku Lucie Halušková, Zdeňka Kotková, Lada Láčíková,
Aneta Košíková, Helena Vysloužilová, Alexandra Bohačíková, Eliška Bocková, Ludmila Košíková, Eva
Trávníčková a Růžena Žižková zúčastnily soutěže v
,,přehazované“. Do Lichnova se sjelo celkem pět
družstev – ZŠ Lichnov, ZŠ Horní Benešov,
ZŠ Zátor, ZŠ Brantice a ZŠ Krnov.

Turnaj byl slavnostně zahájen
v 9:00 hodin rozlosováním zápasů a pak již
začalo sportovní zápolení. Až do
posledního zápasu nebylo nic
rozhodnuto, a tak naše děvčata bojovala
do poslední minuty jako lvice. Závěr se
však vydařil a snaha přinesla ovoce.

Na slavnostním vyhodnocení
jsme skončili takto:
1.místo – ZŠ Lichnov
2.místo – ZŠ Horní Benešov
3.místo – ZŠ Krnov

Děkuji všem děvčatům za předvedený výkon a přeji spoustu dalších sportovních
úspěchů

.
Mgr. Eva Krsková, učitelka

NAŠI  ŽÁCI  V  POLSKU

V neděli 7.června se 18 našich žáků  a dva učitelé vydali do partnerského města Pszov v Polsku.
Zde se v rámci Dnů města Pszov zúčastnili lehkoatletického čtyřboje Pod heslem – V zdravém těle zdravý
duch.

První tři disciplíny se uskutečnily na školním hřišti největší místní základní školy. Na sympatickém
hřišti se v přátelském ovzduší neztratili ani naši žáci. Ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem ani

v běhu na 60 metrů nezklamali, byli velmi zdatným soupeřem
svých polských konkurentů. Téměř všichni si zlepšili své osobní
výkony. Po krátkém odpočinku jsme se přesunuli na nedaleké
hřiště, v jehož okolí jsme se utkali v přespolním běhu.na
náročných tratích. Hornobenešováci patřili mezi lepší
závodníky. Potom už následoval oběd ve škole, vzájemná
přátelská setkání i ve volejbalu bylo hezké si zahrát mezinárodní
utkání.

Po vyhlášení výsledků nastala v našich řadách
spokojenost. Na stupně vítězů se ve svých kategoriích vešli Iva
Kavanová, Jakub Pražák a Michal Krejčiřík. Některým stupně
unikly jen těsně. Všichni skvěle reprezentovali nejen naši školu,
ale i celou naši republiku a patří jim velký dík.

Součástí této sportovní akce byl i výjezd na kolech. I dva
naši žáci vyjeli společně s početnou skupinou místních obyvatel
do okolí města a jistě našli nové kamarády.

Celá neděle v Polsku byla velmi příjemná, poznali jsme nové kamarády a zjistili jsme, že jazyk
nemusí být překážkou pro domluvení se s příslušníky jiných národů.

                                                                              Svatopluk Mázer, učitel



LYŽAŘSKÝ  KURZ

V letošním školním roce se žáci 5.-9. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu v penzionu Roháč
v Karlově. Většina účastníků si vypůjčila výzbroj v půjčovně v Opavě a spolu s instruktory Mgr. Z.
Žandou, Mgr. E. Krskovou a zdravotnicí ing. J. Stengel vyrazili. Sněhu bylo
dost a nadšení ze strany žáků i učitelů také.

 Děti byly rozděleny na lyžaře a začátečníky, kteří však již druhý den
zvládli základy sjezdového lyžování tak bravůrně, že začali jezdit na vleku a
sjezdovce, tak jako závodní lyžaři. Pak se jen zdokonalovali. Na sněhu si
lyžaři užili i spoustu legrace – jezdit s volantem, medvídkem, či letadlem,
jezdit ve dvojicích nebo hadech bylo snadné.

Také v penzionu měli žáci program. Lektoři zajistili vzdělávací
besedy o lyžařské výbavě,horské službě – o horách, o bezpečnosti, ale i hry a
soutěže. Každý večer měli vybraní žáci připravený program. Jednou to byla
soutěž Milionář, podruhé Kufr či Hádej, kdo jsem.

Vrcholem každého lyžařského kurzu jsou závody ve sjezdovém
lyžování a slalomu. Žáci byli rozděleni do tří kategorií.Trasa byla pro
všechny stejná. Všichni bez problémů projeli všechny branky.

V úporném zápolení vše dopadlo takto:

Slalom
I.kategorie II.kategorie III.kategorie
1.místo - Petrová 1.místo - Kotková 1.místo - Kopčová
2.místo - Žižková 2.místo - Cach 2.místo - Hanušová
3.místo - Pražáková 3.místo - Pavelková 3.místo - Trávničková

Sjezd
I.kategorie II.kategorie III.kategorie
1.místo - Petrová 1.místo - Pavelková 1.místo - Kopčová
2.místo - Žižková 2.místo - Krynská 2.místo - Trávníčková
3.místo - Skotnicová 3.místo - Lesáková 3.místo - Hanušová

Na závěr kurzu získaly všichni účastníci osvědčení za zvládnutí lyžařských dovedností a přežití
lyžařského pobytu.

Celý kurz se velmi vydařil. Ubytování bylo výborné, jídlo a obsluha také, žáci bez problémů. My
instruktoři se těšíme za rok na další, stejně úspěšný, lyžařský kurz.

Mgr. Eva Krsková, učitelka



KINDERIÁDA  2009

Ve středu 22. 4. 2009 se uskutečnil v Havířově 11. ročník atletické soutěže  „KINDERIÁDA“
Moravskoslezského kraje. Této atletické soutěže se účastní žáci 1. stupně ZŠ. Každou kategorii zastupují
pouze dva žáci – dívka a chlapec.

Naši školu reprezentovali: Natálie Premusová, Tomáš Krynský, Žaneta
Andrlová, Kryštof Krsek, Natálie Fraisová, Martin Konůpka, Růžena Žišková a
Jakub Mašlík. Žáci soutěžili v těchto disciplínách:

2. ročník – skok daleký z místa, běh na 60 metrů (N. Premusová, T.
Krynský )

3. ročník – hod plným míčem ( 1 kg ), běh na 60 metrů ( Ž. Andrlová, K.
Krsek)
4. ročník – hod kriketovým míčkem, běh na 60 metrů ( N. Fraisová. M. Konůpka )

5. ročník – skok daleký z rozběhu, běh na 60 metrů ( R. Žišková, J. Mašlík )
Výsledky

Škola jako družstvo obsadila celkové 24. místo. Ve štafetovém běhu jsme se jako škola umístili na
25. místě  s časem 42:48 s. V soutěži jednotlivců obsadili naši závodníci tato umístění:

3.místo – M. Konůpka – hod kriketovým míčkem (44,33 m), 5.místo – J. Mašlík – skok daleký
z rozběhem (399 cm), 11.místo – N. Fraisová – hod kriketovým míčkem (25,56 m), 16.místo – T. Krynský
– skok z místa (155 cm), 19.místo – K. Krsek – hod plným míčem (5,92 m), 19.místo – R. Žišková – skok
daleký z rozběhem (315 cm), 22.místo – Ž. Andrlová – hod plným míčem (4,57 m), 24.místo – N.
Premusová – skok z místa (134 cm).

Martinu Konůpkovi blahopřeji k medailovému umístění, všem závodníkům děkuji za dobrou
reprezentaci školy a těším se na další, již 12. ročník, Kinderiády.

Mgr. Eva Krsková, učitelka

CO  VÍŠ  O  DIVOKÉM  ZÁPADĚ?

„CO VÍŠ O DIVOKÉM ZÁPADĚ?“ je vědomostní soutěž v českém a anglickém jazyce. Cílem
soutěže vyhlášené v českém a anglickém jazyce bylo získat vědomosti o historii a současnosti venkova
severní a západní Ameriky. Vyvrcholením soutěže bylo kovbojské
sobotní odpoledne 1. ročníku Country spring 2009 v Horních Životicích.

Soutěže se zúčastnilo celkem 47 žáků 6. – 9. tříd naší školy.
Širokou oblast americké country zpracovali žáci z různých hledisek. Ať
už to byla oblast literatury, filmu, hudby, významných osobností,
skutečného života, fauny či flóry. Chlapci a děvčata se úkolu zhostili
zodpovědně, a proto porota složená z řad učitelů: pro český jazyk -
Semerová, Kajabová, Mázer a pro anglický jazyk – Stengel, Krsková,
Strážnický, měla nelehkou práci. Bylo hodnoceno obsahové a výtvarné
zpracování jednotlivých prací a porota dospěla nakonec k tomuto závěru:
Práce v českém jazyce

1.místo - Kristýna Pavelková (7), Eliška Sintová (7) – 230 bodů
2.místo - Lukáš Huschke (6) – 175 bodů
3. místo - Martina Vysloužilová (7), Jana Bůžková (6), Ivana Jachymčáková (6), Ladislav
Salát (6), Daniel Lampa (6) – všichni 170 bodů

Práce v anglickém jazyce
1.místo - Lucie Stašová (6) – 285 bodů
2.místo  - Barbora Nekorancová (8.B), Veronika Branišová (8.B) – 276 bodů
3.místo - Tomáš Dlouhý (8.B) – 260 bodů

Všechny práce ukázaly projevený zájem o americkou country a už se těšíme na další ročník této soutěže.

ing. Jana Stengel, učitelka



COUNTRY SPRING  (COUNTRY JARO)

I když nás sobota přivítala zamračeným počasím, všichni se na sobotní odpoledne těšili. Příprava na 1.
ročník Country spring stála žáky hodně práce a úsilí. Už v únoru začali všichni pracovat na akci, která

proběhla 06.06.2009 v Horních Životicích. Všichni
přihlášení se scházeli před a po vyučování a s pomocí paní
učitelky Dostálové pilně nacvičovali hudební program.
V hodinách výtvarné výchovy  tvořili žáci dekoraci a
plakáty, aby se aspoň trochu přenesli do kovbojského
světa, v kroužku anglického jazyka se trápili s anglickými
texty a ve vědomostní soutěži „Co víš o divokém
západě?“ získali informace o tom, jak to tehdy vlastně
bylo a jaké je to dnes.

Vše propuklo naplno po 15 hodině. Žáci 4. – 9.
třídy začali zpěvem anglických písní, kdy „Clementine“
(píseň o dívce Clementine) nejmladší žáci předvedli děj
písničky jako divadelní dramatizaci. Pokračovalo se
zpěvem české country, a když publikum dalo najevo svým
potleskem, že se mu vystoupení líbí a přidalo se k našim
školním zpěvákům, úplně z nich spadla nervozita a tréma.

I přesto, že bylo chladno, oblékli si žáci a žákyně
6. a 8. třídy (taneční skupina TEXAS DANCE)
jednoduché kovbojské kostýmy na liniový country tanec.

Svým tanečním vystoupením za svižné písně „ Cotton eye Joe“ se přesvědčili, že jejich příprava nebyla
marná. Po krátce přestávce předvedli chlapci a děvčata, že umí nejen zpívat a tancovat, ale také zápolit při
netradičních disciplínách jako byly: hod polenem do dálky, běžecké duo, rodeo, rolování na polenu, uzly,
zdolávání překážek, luštění indiánské šifry apod. Smíšená družstva Oldshatterhandova partička, Wild
western cats a Desperádos svým bojovým pokřikem, snahou, chováním a vzájemnou pomocí dokázala, že
žáci umí fungovat nejen jako jednotlivci ale i jako tým.

V průběhu akce se žáci občerstvovali v místním „saloonu“. Teplá polévka a punč přišly každému
vhod.

Netrpělivě všichni vyhlíželi koně, kteří se zpožděním nakonec dorazili, a žáci i učitelé si trochu
vyzkoušeli život v sedle.

Škoda jen, že po zapálení slavnostního ohně začalo pršet. Ale ani déšť nezahnal naši dobrou náladu
a spokojený pocit z celého kovbojského odpoledne. V dřevěném domku, do kterého  se nakonec všichni
vměstnali, jsme zpívali až do úplného konce akce.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří nám tuto akci pomohli připravit a realizovat:
pedagogickým pracovníkům - p. Dostálové, Blažkové, Kajabové a Krskové, sponzorům  - SRDPŠ,
Potraviny p. Ševčík, Smíšené zboží p. Cahlíková, Potraviny p. Svoboda, Potraviny p. Hlista a Obecní úřad
Horní Životice.

Doufám, že se tato akce líbila nejen chlapcům a děvčatům naší základní školy, ale i všem
přítomným. Věřím, že na 2. ročníku COUNTRY SPRING bude k nám příznivější i počasí .

ing. Jana Stengel, učitelka



VĚDOMOSTNÍ  SOUTĚŽE  V  MATEMATICE

V letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do celkem tří školních postupových kol
v matematických soutěžích, a to Matematické olympiády, Matematického klokana a Pythagoriády.

Matematická olympiáda
Matematická olympiáda je velmi obtížná matematická soutěž, ve které žáci v rámci školního kola

řeší samostatně ve svém volném čase (doma) šest úloh. Na vypracování měli žáci téměř tři měsíce.
Výsledky příkladů, včetně rozboru a podrobného postupu, odevzdali vyučujícímu matematiky, který je
opravil a nejlepší práce zaslal do okresního kola. K tomuto nelehkému úkolu se odhodlali kluci a holky ze
sedmé třídy. Dalo to jistě spoustu námahy a přemýšlení, ale nakonec se podařilo Janě Knutelové a
Martině Vysloužilové nejlépe splnit požadavky školního kola, a proto obě děvčata postoupila do
okresního kola. V okrese již dívky řešily tři obtížné příklady v časovém limitu 60 minut. V silné
konkurenci soutěžících, převážně z gymnázií, si obě naše žákyně počínaly v rámci možností docela dobře.
Oběma děvčatům děkuji za snahu, obětavost a dobrou reprezentaci školy.

Matematický klokan
Této soutěže se zúčastnilo celkem 134 žáků naší školy od druhé až po devátou třídu.. Soutěž

probíhá formou testu, kde každý soutěžící vybírá správnou odpověď jako jednu z pěti nabízených
možností. Časový limit pro vyplnění testu je 60 minut. Test obsahuje 8 otázek za tři body, 8 otázek za čtyři
tři body a  8 otázek za pět bodů. Bodové ohodnocení správného řešení odráží obtížnost úlohy. Všichni
soutěžící byli podle věku zařazeni do příslušné kategorie a výsledky jejich snažení jsou následující:

1. kategorie CVRČEK (2. a 3. třída) – 1. místo – Blažek Jan (2.třída), 2. místo – Krsek Kryštof
(3.A), 3. místo – Rapušáková Barbora (3.A)

2. kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída) – 1. místo – Petrová Jana (5), 2. místo – Pěčonka
Miroslav (4), 3. místo – Kotková Zdeňka (5)

3. kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída) – 1. místo – Stašová Lucie (6), 2. místo – Čech Radim (7),
3. místo – Knutelová Jana (7)

4. kategorie KADET (8. a 9. třída) – 1. místo – Žáčková Petra (8.A), 2. místo – Kuchař Daniel
(8.A), 3. místo – Fadrná Lucie (9)
Nejlepším řešitelem Matematického klokana na celé škole byla Petra Žáčková, která získala úctyhodných
81 bodů. Je škoda, že takový krásný výsledek nestačil Petře pro postup do okresního kola.  Všem
účastníkům soutěže děkuji za zodpovědný přístup, který k soutěži zaujali, a nejlepším řešitelům gratuluji.

Pythagoriáda
Pythagoriáda je matematická soutěž určená pouze pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a prim a

sekund osmiletých gymnázií. V tomto roce se do školního kola soutěže
zapojilo 16 žáků, kteří během 60 minut řešili 15 slovních úloh. Za každý
správně vyřešený příklad mohli získat jeden bod. Úspěšným řešitelem se
stává ten žák, který získá devět a více bodů. Všichni soutěžící se snažili o co
možná nejlepší výsledek, avšak ne každému se to povedl. Ale i tak je
chválím za jejich snahu a přístup k soutěži. A jak to nakonec dopadlo?

Kategorie 6.třída:  1.  místo  – Lucie Stašová (9 bodů), 2. místo –
Lada Bártková (6 bodů), 3. místo – Karolina Opočenská (5,1 bodu)

Kategorie 7.třída:  1.  místo  – Lukáš Tisoň (7,6 bodů), 2. místo –
Michaela Halásová (6,8 bodu), 3. místo – Kristýna Pavelková (4,6 bodu).

Splněním postupového limitu nás v okresním kole reprezentovala
Lucie Stašová, která v konkurenci sedmnácti soutěžících získala pěkné 8.
místo. Všechny soutěžící chválím za snahu, nejlepším řešitelům blahopřeji a
Lucii děkuji za výbornou reprezentaci naší školy.

Ing. Jan Krasula, z.ř.



VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ,, SLON“

V měsíci květnu 2009  Středisko volného času Méďa ve spolupráci s ČSOB v Krnově vyhlásilo
výtvarnou soutěž na téma ,,Slon “. Děti z 1.A  a  2. třídy naší školy se s chutí pustily do malování. K práci

si mohly vybrat různé výtvarné techniky. Kreslily pastelkou, tuší, suchou
křídou, ale i vodovými a temperovými barvami. Fantazie dětí neznala
mezí.

Ty nejzdařilejší výtvarné práce putovaly do Krnova a děti
netrpělivě čekaly na vyhodnocení soutěže. Zanedlouho se dočkaly. Ve II.
kategorii se umístila na 2. místě se svým ,,Slonem“ žákyně 2. třídy Dita
Víšková.

Za její snahu jí byla odměnou účast na slavnostním otevření
výstavy s předáním hodnotných cen, sladkým občerstvením a milým
kulturním programem.

Mgr. Dagmar Janáková, učitelka

MÁJOVÁ  NOTIČKA

Dne 6. května 2009 se opět žáci naší školy zúčastnili každoroční soutěže ve zpěvu lidových písní
„Májová notička“, která se konala na ZŠ v Břidličné. Naši školu reprezentovalo šest nejlepších žáků 1. – 5.
třídy, kteří postoupili v třídním a školním kole.

Soutěžilo se ve třech kategoriích:
I. žáci 1. ročníku Štěpán Rapušák (Já jsem z Kutný Hory)

Romana Cachová  (Holka modrooká)
II. žáci 2.-3.ročníku Tomáš Krýnský (Holka modrooká)

Jakub Andrle (Já jsem z Kutný Hory)
III. žáci 4.-5.ročníku Eliška Minarová (Já husárek malý)

Nikola Krýnská (Nezacházej slunce)
Za ZUŠ zpívali také žáci naší školy:  Zdeňka Kotková, Barbora Rapušáková a Zuzana Šindlerová.

Svědomitá příprava a talent pomohl našim žákům získat ocenění. V I. kategorii se umístil na
krásném druhém místě Štěpán Rapušák, v III. kategorii si vyzpívala pěkné druhé místo Nikola Krýnská. Za

ZUŠ se na první místo probojovala Zdeňka Kotková.
Všichni zpívali moc pěkně, s radostí a dobrou náladou.

Děkujeme dětem a třídním učitelkám za čas a pilnou přípravu, rodičům za
podporu. Děkujeme SRPDŠ za uhrazení zápisného a cestovného.
Příští rok budeme minimálně stejně úspěšní, ne-li ještě lepší.

Mgr. Ivona Kriwenková, učitelka



KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

Přestože náš kroužek v anglickém jazyce začal fungovat teprve letos, měli jsme spoustu práce.
Potěšil mne dost velký zájem ze strany žáků, kteří v počtu 20, zdolávali úskalí anglické konverzace
v tématech z oblastí běžného života, umění, hudby a sportu.

Scházeli jsme se v pátek odpoledne, ale většina členů anglického kroužku se zúčastňovala řady akcí
a soutěží s vazbou na tento předmět: olympiády v anglickém jazyce – zde jsme se umístili v rámci okresu
na pěkném 2. a 8. místě, kvízů na Halloweenu v rámci školy, vědomostní soutěže „Co víš o divokém
západě?“, Country spring apod.

Děkuji tímto všem žákům za úsilí a odhodlanost s jakým úspěšně zdolávali tento - pro nás těžký –
anglický jazyk.

See you past holiday
Ing. Jana Stengel, učitelka

RELAXAČNÍ  KROUŽEK  S PRVKY  JÓGY

V letošním školním roce jsme navštěvovali kroužek pro děti 1. stupně, který vedla paní učitelka
Dagmar Petřeková. Kroužek nás zaujal, protože  sliboval zábavu i odpočinek.

Vždy jsme se v kroužku nejprve vydováděli při hrách, tanečkách, zpěvu, hrou na bubínky apod.
Poté jsme cvičili cviky z jógy a učili se správně dýchat. Cviky vždy souvisely s pohádkami o přírodě,
láskou ke zvířatům a člověku. O každém tématu jsme si vždy povídali a pak kreslili nebo i vystřihovali
obrázky. Někdy jsme také chodili do přírody, kterou jsme pozorovali a cvičili jsme na louce.

Všechno se nám moc líbilo a moc si přejeme, aby byl tento kroužek i v příštím školním roce.

Za všechny děti Soňa Stavinohová, Bára Bártková, žákyně  3.B



OLYMPIJSKÉ  DNY

Tak jako minulé dva roky, tak i letos naše škola uspořádala olympijské dny, tentokrát se zaměřením
na asijské státy. Vše to začalo v den,  kdy si zástupci jednotlivých tříd vylosovali šifry, podle kterých se

měli dozvědět, jaký stát to vlastně budou reprezentovat. Vybrané
státy se podařilo učitelům tajit až do poslední chvíle. Neprozradili
ani slovíčko, dokud na to nepřišli sami. A musím říct, že šifra to
byla těžká.

Jakmile ji všichni vyřešili, začala druhá etapa olympiády a
to prezentovat náš stát před porotou, vedenou panem ředitelem.
Třídy se rázem posunuly o pár tisíc kilometrů na východ. Prostředí
školy se zahalilo do divotvorných barev orientu. Můžete ochutnat
kouzlo čínské historie u páťáků a slyšet tóny zvonků Japonska v
6.třídě. Pokud chcete navštívit zemi půlměsíce, stačí najít místnost,
kde sídlí sedmička. Neodolatelný musí být i pohled
z diamantových hor Jižní Koreje v 8.A.. Kdo si chce zatančit

s indickými břišními tanečnicemi, nevynechá návštěvu 8.B. a člověk, jež má rád klidné posezení s
příjemnými lidmi,  si jistě dobře popovídá s občany Izraele v 9.třídě.

30. května byla pro Vás rodiče škola otevřena. Mohli jste tak ohodnotit díla Vašich dětí.
Po vyhodnocení třídních prezentací je průběžné pořadí velmi vyrovnané,  avšak ještě není konec.

Stále jsou před námi dny, kdy se ukáže, který z těchto států má nejlepší sportovce. Konečné výsledky
olympiády budou známy až po uzávěrce tohoto školního časopisu.

Mgr. Zdeněk Žanda, učitel

DĚTSKÝ DEN – PUTOVÁNÍ S VEČERNÍČKEM

Dne 30.5.2009 se uskutečnil na druhém stupni základní školy
dětský den s názvem Putování s Večerníčkem. Pro děti byla
připravena soutěž, ve které musely procházet různá stanoviště a plnit
dané úkoly, které pro ně nachystali členové SRPDŠ a žáci 9. třídy.

Po úspěšném absolvování všech stanovišť získal každý
účastník putování medaili a možnost neomezeného klouzání na
nafukovací skluzavce. Pro dospělé bylo připraveno kolo štěstí a
samozřejmě malé občerstvení. V učebně němčiny se uskutečnila
výstava prací žáků 1.stupně základní školy, kde si každý rodič mohl prohlédnout práce svých ratolestí.

I přes nepříznivé počasí navštívilo dětský den  plno dětí s rodiči, všichni si jej krásně užili a určitě
se jim hodně líbil.

Zdeňka Kotková, 5.třída
DEN  ZEMĚ

Tak jako vloni se i tento rok naši učitelé zasloužili o to, že se žáci zamysleli nad otázkou ochrany
naší matičky Země. 30.dubna přišla na řadu životodárná tekutina, voda.

V každém ročníku 2. stupně se žáci rozdělili do šesti skupinek a připravili
si takové menší přednášky pro své spolužáky. Na příklad v 5. třídě si lámali

hlavičky nad koloběhem vody v přírodě, deváťáci si zase namáhali mozkové
závity vlastnostmi této tekutiny. Poté, co si vše důkladně procvičili, se skupinky

oddělily a putovaly každá do jiné třídy, kde na ně čekali posluchači v podobě
skupin z jiných tříd,.spolu s nimi i dva učitelé jako porotci. Za své vykony jsme
byli bodováni. Maximální počet, jež jsme mohli získat, dosahoval hodnoty 200.

Body se pak v rámci třídy sčítali. Ti nejšikovnější dostali roztomilý dort v podobě
zeleného kapříka. Musím dodat, že byl výborný. Naše třída totiž zvítězila s celkovým

počtem bodů. I když ostatní žáci neměli takové štěstí, pevně doufám, že se jim projektový den líbil tak jako
mě a že nezapomenou na to, co se díky našim učitelům naučili.

Martina Klichová, 9.třída



PROJEKT  „POZNEJ  SVÉ  OKOLÍ“

Ve čtvrtek 18.června  a v pátek 19. června proběhl na naší škole projekt Poznej své okolí.
V letošním roce jsme poznávali podniky Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Nejmladší žáci
(prvňáci a druháci) se podívali do vrbenské sklárny Jakub, třeťáci a čtvrťáci zjišťovali ve Slezské tvorbě
Opava, jak se vyrábí a zdobí vánoční baňky. Páťáci a žáci druhého stupně si mohli vybrat, zda se chtějí
seznámit s výrobou Kofoly v Krnově, pivovarem Holba v Hanušovicích či výrobou papíru v Českém
Těšíně.

Protože se nejednalo o výlet, ale o projektovou výuku, museli jsme v podnicích dávat dobrý pozor,
abychom byli schopni v pátek 19.června seznámit ostatní spolužáky s tím, co jsme se dozvěděli. Popsat  a
vysvětlit výrobu Kofoly, piva či papíru bylo sice velmi náročné, nakonec se nám to ale podařilo a nejen
spolužáci, ale i učitelé byli s našimi prezentacemi spokojeni.

Celé dva dny se nám moc líbily. Z exkurzí jsme si  přivezli pěkné zážitky a také nové vědomosti,
které využijeme nejen ve škole, ale také v našem životě.

Martina Klichová, 9.třída



SBĚR STARÉHO PAPÍRU

V tomto školním roce rovněž, stejně jako vloni, proběhl na škole sběr starého papíru. Podzimní sběr
se uskutečnil ve středu 15.10.2008 a jarní sběr 13.5.2009. Na podzim bylo odevzdáno 10 100 kg, jarní sběr
byl ještě úspěšnější a děti přinesly 10 558 kg. Celkem tedy bylo odevzdáno 20 658 kg starého papíru.

 Pořadí tříd - podzim 2008  Pořadí tříd - jaro 2009

třída množství  průměr
na žáka třída množství  průměr

na žáka
  1. 3. B 996 66,4      1. 9 2132,5 71,08
  2. 4 1420 59,17      2. 3. B 1055 70,33
  3. 9 1670 55,67      3. 8.B 1066,5 62,74

Pořadí jednotlivců Pořadí jednotlivců
jméno třída množství jméno třída množství

  1.
Klichová
Martina 9 378      1.

Nekorancová
Barbora 8.B 326

  2.
Šebesta
Jakub 3. B 347      2.

Klichová
Martina 9 325

  3.
Krpcová
Kristýna 9.třída 267      3.

Hrozová
Adéla 3.B 213,5

  4.
Krsek
Kryštof 3.A 254,5      4.

Dostálová
Eliška 4 196

  5.
Kocourková
Kateřina 8.B 234,5      5.

Andrle J.
Andrlová Ž.

2
3.A

195
195

  6.
Dostálová
Eliška 4. třída 198      6.

Rymel
Jiří 9 191

  7.
Blažek
Jan 2. třída 194,3      7.

Jelínková
Anna 4 176,5

  8.
Knutelová
Jana 7. třída 175      8.

Fadrná
Lucie 9 175

  9.
Jelínková
Anna 4. třída 168      9.

Krpcová K.
Kuková M.

9
9

171
171

  10.
Malurková
Ivona 5. třída 156      10.

Braniš David
Kocourková

6
8.B

170
170

Všem zúčastněným dětem a samozřejmě také rodičům děkujeme za jejich snahu a pomoc. Výtěžek
sběru byl odevzdán na účet SRPDŠ.

Mgr. Zdeněk Žanda, učitel



VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 - UMÍSTĚNÍ

škola žák obor
Masaryk. SŠ zeměď.a Vyš.OŠ Opava 9.tř. Čagalová Kateřina chemik - operátor M

9.tř. Lampa Denis chemik - operátor M
9. tř. Kuková Michaela ochrana přírody a prostředí M

Gymnázium Bruntál, Dukelská 5. tř. Bocková Eliška gymnázium osmileté M
5. tř. Kaňová Alena gymnázium osmileté M

Mendelovo gymnáuzium Opava 9. tř. Klichová Martina všeobecné gymnázium M
5. tř. Kotková Zdeňka všeobecné gymnázium M

SŠ průmyslová a umělecká Opava 9. tř. Kubišová Kristýna tvorba hraček a dekor. předm.        M
SŠ zemědělství a služeb Město Albrechtice 9. tř. Lukášová Veronika cukrářské práce VL
SŠ služeb Bruntál,Dukelská 5 9. tř. Barabášová Daniela kuchař - číšník VL

9. tř. Barvová Lucie kadeřník VL
7. tř. Horváthová Petra šití oděvů VL

SOŠ dopravy a cest. Ruchu, Krnov 9. tř. Morávková Eliška management v dopravě M
SŠ Opava, Husova 6 9. tř. Břoušková Adriana kadeřník VL

9. tř. Lesáková Tereza kuchař - číšník VL
OA Hany Kvapilové Opava 9. tř. Fadrná Lucie ekonomické lyceum M

9. tř. Krpcová Kristina obchodní akademie M
SPŠ stavební Opava 9. tř. Kaluža Dominik stavebnictví M

9. tř. Láčík David stavebnictví M
SpgŠ a S zdravotnická škola Krnov 9. tř. Bartkovská Kateřina zdravotnický asistent M

9. tř. Raidová Lucie veřejnosprávní činnost M
9. tř. Brňáková Květa veřejnosprávní činnost M
9. tř. Žižková Šárka zdravotnický asistent M
9. tř. Skotnicová Hana předškolní a mimoškolní pedag.     M

SŠ řemesel, Bruntál,Krnovská 9 9. tř. Rymel Jiří opravář zem. strojů VL
8. tř. Morávek Vladimír instalatér VL

Obchod. akademie a SZŠ Bruntál 9. tř. Halásová Iva OA - informatika M
SŠ poštov. a logist. Služeb Opava 9. tř. Krpcová Ändrea logistické a finanční služby M
Soukromá SŠ PRAKTIK H. Benešov 9. tř. Hradčený Ondřej zedník VL

9. tř. Košík Daniel zedník VL
9. tř. Šulitka René zedník VL
9. tř. Zahradník Michal zedník VL
8. tř. Fečíková Nikola pečovatelské práce VL
8. tř. Kučerka Přemysl truhlářské práce VL
8. tř. Gažo Dalibor malířské a natěračské práce VL
8. tř. Koňařík Adam malířské a natěračské práce VL
7. tř. Balog David malířské a natěračské práce VL
7. tř. Gábor Petr malířské a natěračské práce VL

SPŠ Bruntál, Kavalcova 1 9. tř. Rychtárik Pavel strojírenství M
9. tř. Štěpaník Pavel informační technologie M

SŠ oděvní a obch.podnik., Frýdek-Místek 9. tř. Krejčová Kateřina oděvnictví M

M - studijní obor s maturitou

VL - 3 letý učební obor s výučním listem
Bc. Anna Strmisková,
vých. por.
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