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VÁŢENÍ ČTENÁŘI, 

 
jako kaţdý rok, je za námi jiţ několik letních dnů a ty nám oznámily, ţe se blíţí prázdniny a tím i vydání 

dalšího čísla školního časopisu „Vlaštovka“. Přeji Vám všem pohodové čtení, které Vám i tímto způsobem 

přiblíţí některé z činností školy, a to z pohledu našich ţáků a pedagogů. Nepochybuji o tom, ţe všechny děti se 

na prázdniny těší, aby si uţily školního volna, načerpaly novou energii pro příští školní rok. Podle dosaţených 

výsledků si to většina z nich určitě zaslouţí. Nejvíce ji však budou potřebovat ţáci 9. ročníku, kteří přijetím na 

další odborné a střední školy nastoupí k jedné z nejzodpovědnějších etap svého ţivota. Proto jim za sebe a 

všechny pedagogické pracovníky školy přeji šťastné vykročení a úspěchy nejen ve škole, ale i v osobním ţivotě. 

Zdá se mi, ţe je to nedávno, co jsem Vás všechny vítal na počátku školního roku, proto si dovolím nejdříve 

malé ohlédnutí. Školní rok 2010/2011 pro nás začal komplexní inspekcí ze strany České školní inspekce, jejíţ 

výsledky byly pro nás všechny více neţ potěšitelné. Škole, jako celku, nebyla uloţena ţádná opatření, 

hodnocení školy bylo ve všech oblastech pozitivní, zejména pak v přístupu k ţákům a podpory rozvoje jejich 

osobnosti, dále pak v plnění ŠVP, v oblasti řízení a v oblasti materiálních předpokladů byla škola hodnocena 

dokonce jako škola s příkladem dobré praxe. 

Od září jsme začali také uvádět do praxe projekt EU peníze školám. Na základě výzvy MŠMT č.21 podala 

škola 24.6.2010 „Ţádost  o finanční podporu z OP VK – IP v oblasti podpory 1.4“. S ţádostí vedení školy 

uspělo a Rozhodnutím ze dne 20.8.2010, č.j. 17590/2010 – 46, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0460 bylo 

potvrzeno poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu Vzděláváme a pomáháme – 

škola pro všechny. Realizace projektu byla zahájena v září loňského roku. Za největší přínos tohoto projektu 

povaţuji především individualizaci výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti 

(dělení tříd na skupiny), dále pak v inovaci a zkvalitnění výuky v dané oblasti (tvorba výukových materiálů), 

další vzdělávání pedagogických pracovníků a v neposlední řadě plánovaným vybavením školy výpočetní 

technikou. 

Věnujme se však uţ raději řádkům našich dětí a těm, kteří jsou s naší školou jakýmkoli způsobem spjati. A 

proto pojďte s námi na procházku uplynulým školním rokem a přečtěte si, co všechno se ve škole v roce 

2010/2011 dělo a jak to vidí oni. 

Neţ se však podrobně začteme, rád bych ještě poděkoval zřizovateli, tj. Městu Horní Benešov za finanční 

vstřícnost při vybavování a modernizaci školy, dále všem členům SRDPŠ za pořádání společných akcí a peněţní 

pomoci a v neposlední řadě všem sponzorům, zejména panu ing. Kubovi z Agrofarmy 2007 Dubnice. 

 

Na závěr bych velmi rád popřál všem ţákům, učitelům, vychovatelkám, správním zaměstnancům, ale i všem 

ostatním, hodně sluníčka a prázdninové pohody, abychom se s úsměvem a dobrou náladou v září znovu sešli, 

aby škola byla pro všechny místem plným radosti, vzájemné úcty, tolerance a získávání nových poznatků, 

dovedností a zkušeností, tolik potřebných pro kaţdého z nás. 

                      

                                                                                            Mgr.Miloš Mayer, řed. školy 
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ŠKOLNÍ PROJEKTOVÉ DNY 

Škola organizuje pro ţáky v souladu se Školním vzdělávacím programem během školního roku celkem čtyři 

významné projekty: projekt „Vánoce“, projekt „Den Země“, projekt „Poznej své okolí“ a „Olympijské dny“.  

Projekt „Vánoce“ je jednodenní projekt, který je organizován v posledním týdnu před vánočními prázdninami. 

V rámci projektu se ţáci seznamují poutavou a zábavnou formou s vánočními tradicemi, vyzdobí si svoji třídu, 

nazdobí stromečky, zpívají koledy a předávají si dárky. Nedílnou součástí jsou i stavby ze sněhu a návštěva 

Vánočních trhů v obci.  
Projekt „Den Země“ je rovněţ jednodenní projekt, který je realizován koncem měsíce dubna. Projekt je 

zaměřený na odbornou a praktickou stránku tématu. Ţáci se během školní docházky zabývají pěti významnými 

oblastmi ochrany ţivotního prostředí. V uplynulém školním roce zpracovávali ţáci informace na téma 

„Ekologie v domácnosti“. Cílem projektu bylo, aby si ţáci uvědomili důleţitost ekologického chování 

v kaţdodenním ţivotě. Ţáci byli rozděleni do skupin, ve kterých se věnovali následujícím tématům: voda, 

odpady, energie, doprava, obaly a spotřební zboţí. 

Výstupem byla komplexní prezentace daného 

tématu.  

Projekt „Poznej své okolí“ si klade za cíl, 

seznámit ţáky s významnými geografickými 

zajímavostmi a podniky v regionu. V rámci tohoto 

projektu ţáci postupně navštíví větší města v okolí, 

hory, jeskyně, hrady a zámky a významnější 

výrobní podniky. V uplynulém školním roce byly 

tématem hrady a zámky. Nejmenší ţáci navštívili 

zámek v Hradci nad Moravicí nebo zámek Bruntál, 

druhá polovina zamířila na hrad Bouzov nebo na 

zámek Velké Losiny.  

Největším projektem naší školy jsou bezesporu 

Olympijské dny. V letošním školním roce se ţáci 

v rámci olympijských dnů seznámili s kontinentem 

Afrika. Od začátku března do konce května si kaţdá 

třída druhého stupně vyzdobila svou učebnu 

v duchu vylosovaného státu (Tunisko, Jihoafrická 

republika, Madagaskar, Etiopie). Koncem června proběhl v tělocvičně projektový den Afrika, při kterém děti 

předvedly přichystané prezentace jednotlivých států a prokázaly své znalosti o Africe. Celý projekt Olympijské 

dny vyvrcholil třídenním sportovním zápolením, kterého se uţ zúčastnila celá škola včetně ţáků prvního stupně. 

Mgr. Zdeněk Ţanda, učitel 

Poznej své okolí 

Hrad Bouzov 

Dne 17.6.2011 jsme se zúčastnili výletu na hrad Bouzov. Jelo se ráno v 8:00 autobusem z autobusového nádraţí. 

Cesta trvala přibliţně hodinu a kdyţ jsme byli na místě, nemohli jsme se všichni dočkat, neţ prohlídka 

začne.Kdyţ prohlídka začala, první co jsme uviděli, byla studna, která měla konstrukci pokrytou 24 karátovým 

zlatem, dále jsme se dozvěděli, ţe je hluboká 40 metrů, bylo v ní nalezeno také několik historických nálezů jako 

třeba zubní protéza nebo různé nádoby na jídlo a pití. Na hradě byl i rytířský sál, ve kterém byli přijímáni noví 

rytíři, v tomto sále visel zajímavý lustr, který váţil okolo 300kg, ale vešlo se na něj pouze 48 svíček. 

Zajímavostí na tomto lustru je to, ţe na něm nenajdete ani jeden pravý úhel. Na hradě Bouzov se natáčely 

pohádky jako je „O princezně Jasněnce a létajícím ševci“, „Arabela“ a „Kopretiny pro zámeckou paní“.Po 

prohlídce hradu si kaţdý mohl koupit nějaký ten pamlsek či nějaký řetízek,náramek nebo cokoliv jiného. 

Myslím si, ţe tento výlet se líbil kaţdému, kdo se ho zúčastnil.           Karolína Opočenská, ţákyně 8. třídy                                              

 

Výlet na zámek do Velkých Losin 

V pátek 17. 6. jsme podnikli výjezdový den na hrad Bouzov a na zámek do Velkých Losin. V 7:45 jsme se 

shromáţdili na autobusové zastávce. Cesta do Velkých Losin trvala něco přes hodinku. Zámek na nás působil 

krásným a tajemným dojmem. Zámeckou zahradou vedly příjemné cestičky a uprostřed bylo jezero s kapry a 

kachnami, které ţáci krmili rohlíky a chleby ze svačin. Nadešel čas na prohlídku zámkem. Přivítal nás pan 

průvodce, který nás provázel celým zámkem. Dověděli jsme se toho hodně zajímavého. Po skončení prohlídky 

zámku jsme si mohli koupit pohledy. Potom jsme nastoupili do autobusu a jeli domů. V pondělí jsme o tomto 

zámku zpracovali projekt a seznámili s ním ostatní spoluţáky. 

Lada Láčíková, Jana Petrová, ţákyně 7. třídy 
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NÁVŠTĚVA ARCHEOPARKU V CHOTĚBUZI 

V pátek 1. října 2010 jsme měli domluvenou návštěvu Archeoparku v Chotěbuzi u Českého Těšína. Nebyli 

jsme si jisti, zda exkurzi absolvovat či raději cestu odvolat. Panovalo totiţ dost nepříjemné deštivé počasí a 

uvedená lokalita se nachází na louce. 

V den výletu se vyčasilo, ráno byla sice šílená zima, ale potom najednou vysvitlo sluníčko a my jsme měli 

neuvěřitelné štěstí. 

Cílem naší exkurze bylo seznámit se se 

způsobem ţivota našich předků jinou 

formou neţ jen z učebnic, např. jak bydleli 

nejstarší Slované v tzv. „polozemnicích", 

jak chovali dobytek, jak se ve volném čase 

bavili, co jedli, pili, jak hodovali... 

Archeologická lokalita Chotěbuz-

Podobora je jednou z nejvýznamnějších 

pravěkých a raně středověkých památek 

Těšínského Slezska. Na říční terase se 

rozkládalo v minulosti mohutné trojdílné 

hradiště, pod kterým původně protékala 

řeka Olše. 

Na exkurzi jeli nakonec ţáci 7. - 

9.ročníku, byl nás plný autobus a na místě si 

nás průvodci rozdělili na dvě skupiny, ve 

kterých jsme se pohybovali po areálu 

archeoparku. Museli jsme se drţet 

průvodců, protoţe na místě probíhají 

archeologické vykopávky, a tak by bylo poněkud nepříjemné, kdyby se někdo z nás ocitl někde ve výzkumu či v 

muzeu místo drahocenných artefaktů. 

Celá prohlídka trvala asi něco přes dvě hodiny, ale tak strašně nám to uteklo, ţe jsme ani nepostřehli konec. 

Kromě výše uvedených poznatků a informací, které jsme získali, jsme se také zapojili do drobnějších aktivit. 

Stříleli jsme z luku, luštili jsme hlaholici a vyplňovali test. Všichni jsme se těšili, ţe budeme péct staroslovanský 

chléb, avšak k tomu nedošlo. Trochu jsme byli zklamaní, a tak se mnozí z nás chystají na novou sezonu, ţe 

pojedou s rodiči navštívit toto hradiště o víkendu, kdy se v dobových pecích chleba skutečně peče. 

           PhDr. Jana Semerová, učitelka 

BESEDA S VLADIMÍREM HULPACHEM  

Ve čtvrtek 7.října 2010 měli ţáci naší školy moţnost setkat se v hornobenešovském informačním centru se 

současným spisovatelem panem Vladimírem Hulpachem. O koho se jedná? Pan Vladimír Hulpach působil 

nejprve celá léta v různých nakladatelstvích jako redaktor a korektor, (např.Artia, po roce 1989 byl ředitelem a 

spolumajitelem nakladatelství Fénix). V současné době se zabývá především vyprávěním různých bájí, mýtů, 

pověstí i pohádek z celého světa. 

Uţ první kniha, kterou publikoval, s názvem „Co vyprávěl kalumet“ (to je 

kniha indiánských pověstí), vyšla v jedenácti světových jazycích. Dětskému 

čtenáři rovněţ zprostředkoval kompletní dramatická díla W. Shakespeara 

formou povídek, zatímco do literatury faktu vstoupil obsáhlým cizojazyčným 

titulem „Velká kniha dopravy“. Z jeho dalších kníţek stojí za zmínku např. 

„Pohádkové vandrování po Čechách“, „Meč a píseň“, „Ossianův návrat“, 

„Století Zdeňka Buriana“. Napsal rovněţ scénáře tří hraných televizních 

pohádek se známými herci „O těch Martinových dudách“, „O dvou sestrách a 

Noční květině“ a „O kumburské Meluzíně“. Většina jeho prací vyšla rovněţ cizojazyčně. 

Z Prahy přijel na besedu vlakem do Bruntálu nenápadný 75-letý pán, který vůbec nevypadal na to, ţe by 

patřil mezi významné spisovatele. Více neţ dvě a půl hodiny bavil ţáky ze 7.,8. a 9. třídy svým poutavým 

vyprávěním o pověstech z vlastní tvůrčí dílny, některé z nich předčítal sám, jiné četly dívky z 8.třídy. Pan 

Hulpach nás seznámil se svým dílem, obracel se ale i na ţáky s otázkami jako např. co jsou to pověsti, jaké 

pověsti znají z našeho kraje, apod.  

Po hlavní části besedy mohli ţáci poloţit panu spisovateli dotazy. Protoţe byli na besedu důkladně 

připraveni, otázky na jeho osobu jenom padaly. Mimo jiné zpíval i písničky, které se vztahovaly k některým 

příběhům, coţ se dětem moc líbilo. 

PhDr. Jana Semerová, učitelka 
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VÝLET DO ZOO 

V pondělí 13 . června se ţáci naší školy  vypravili autobusem na výlet do ZOO v Ostravě . Po cestě jsme se 

také stavili v areálu MINIUNI , kde jsme si prohlédli výstavu 

historických modelů lodí včetně (ve své době největšího) parníku 

TITANIC . Dále pak následovaly miniatury sedmi divů světa a další 

významné stavby jako například Eiffelova věţ v Paříţi, Big Ben 

v Londýně, šikmá věţ v Pise a Braniborská brána v Berlíně (to vše ve 

zmenšené podobě). Výstava se nám velice líbila. Počasí nám přálo, a tak 

jsme se těšili na návštěvu v ZOO. V krásném prostředí lesoparku jsme 

viděli mnoho druhů zvířat. Nejvíce se mi líbilo malé slůně, ale i lvi, 

ţirafy, opice, lemuři. Prošli jsme si také expozice aquarijních ţivočichů, 

plazů, pestrobarevných rybiček a ptáků. Cestou k východu jsme si mohli 

zakoupit upomínkové předměty. Výlet se nám vydařil, a tak jsme se 

spokojeně vraceli domů .   

Ivana Jachymčáková, ţákyně 8. třídy 

JAK VÁLČILI HUSITÉ 

V tomto výchovně vzdělávacím pořadu se jednalo o přiblíţení důleţité součásti českých dějin, konkrétně se 

jednalo o 15. století,  o dobu husitů. Pořad jsme absolvovali ve středu 1.prosince 2010 v tělovýchovné hale 

školy. 

Dva protagonisté, kteří pořad uváděli, se nám  pokusili nestranně přiblíţit, co nového 

přinesla tato doba ve vojenství a jak se novoty promítly do běţného ţivota lidí uvedené 

doby. V ţádném případě se nejednalo o „suchou“ přednášku, protoţe z řad ţáků 5. – 

9.třídy si „husité“ zvali na pódium pomocníky. Někteří představovali křiţácké vojsko, 

ostatní se vtělili do husitské kůţe. Do rukou se ţákům dostaly palcáty, řemdichy a jiné 

zbraně. Jeden ţáček se stal dokonce  na chvíli dělostřelcem. 

Na začátku představení viděli posluchači malou „módní“ přehlídku, při níţ si mohli 

udělat představu, jak vypadal těţkooděný rytíř v plné plátové zbroji, co nosil lehký 

husitský jezdec a jak vypadal běţný pěší bojovník polních obcí. Herci ţákům přiblíţili 

taktiku klasického feudálního vojska a vysvětlili dětem důvody, které vedly husity ke 

vzniku nového způsobu boje. Potom si všichni prohlídli velice povedenou repliku 

husitského válečného vozu v původní velikosti a někteří z ţáků si dokonce zahráli na jeho 

osádku, aby si prakticky přiblíţili „jak to vlastně fungovalo“. Dále se děti dozvěděly o 

novinkách zavedených husitskými hejtmany do taktiky boje. 

Na závěr průvodci pořadem shrnuli, jaký přínos měli husité pro vývoj evropského 

vojenství a předvedli také něco málo ze šermířského a bojového umění husitské doby, takţe řinčely i meče.  

Vypadalo to všechno dost děsivě, takţe jsme nakonec byli rádi (i kdyţ se nám všem představení líbilo), ţe se 

jedná jenom o představení. PhDr. Jana Semerová, učitelka  

 

LYŢAŘSKÝ VÝCVIK 2011 

V sobotu 15.ledna se ţáci 6. a 7. třídy vydali na lyţařský výcvik. Letos s námi jeli i naší polští přátelé z 

Pszowa.V jednu hodinu jsme se shromáţdili na autobusovém nádraţí v Horním Benešově, kde jsme čekali na 

autobus z Polska. Jakmile přijel, nastoupili jsme a jeli do Karlova na náš jiţ známý a oblíbený penzion Roháč. 

Po příjezdu jsme si vybalili věci a potom nás pan uč. Ţanda, paní uč. Krsková a paní uč. Cilečková poučili o 

chování, o pravidlech lyţování a o dalších důleţitých zásadách. 

Kaţdý den jsme lyţovali. Dopoledne i odpoledne. Počasí nám přálo, takţe se nám lyţovalo výborně, i kdyţ 

sníh byl trochu mokrý, protoţe teplota byla mírně nad nulou. Čtvrtý den jsme místo lyţování jeli na bazén do 

Bruntálu, kde jsme si to moc uţili, ale protoţe jsme byli všichni unavení, na procházku po Karlově se nikomu 

nechtělo. Kaţdý den byl jedinečný. Večer jsme si po skupinách chystali večerní program, u kterého jsme se 

bavili. 

V pátek jsme lyţovali naposledy. Instruktoři nám nachystali závody ve slalomu a sjezdu. Večer jsme se 

dozvěděli výsledky našich výkonů. Poté jsme si všichni zatleskali, ţe jsme to tam společně přeţili a nikomu se 

nestal ţádný úraz. Tento den jsme zakončili diskotékou, která byla super. 

Ráno 22.ledna nastal čas odjezdu. Nikomu se nechtělo domů, protoţe se nám to tam moc líbilo. Ale věděli 

jsme, ţe musíme. 

Děkujeme, ţe jsme si mohli najít nové kamarády, a ţe jste na nás byli tak hodní a měli s námi trpělivost. 

Účastníci lyţařského výcviku 
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA V KRNOVĚ 

Ve středu dne 25. května 2011 ţáci 4. ročníku navštívili v rámci dopravní výchovy Dětské 

dopravní hřiště v Krnově. Vyjeli jsme v 8 hodin ráno z autobusového nádraţí a v 9 hodin byli 

ţáci připraveni na hřišti.  

Instruktoři třídu rozdělili na dvě skupiny a mohlo se začít. První skupina se seznámila 

s povinnou výbavou jízdních kol, funkcí základních technických prvků (přehazovačka, brzdy, ...) 

a nacvičovali jízdu zručnosti. Druhá skupina po teoretickém úvodu (dopravní značky, vybavení 

apod. ) vyjela na dopravní hřiště, kde si vše prakticky vyzkoušeli. Učili se, jak správně a 

bezpečně měnit směr jízdy, zastavit, rozjet se, dát přednost v jízdě atd. 

Nakonec paní instruktorka stanovila trasu a děti během své jízdy plnily úkoly na stanovištích. 

Potom se obě skupiny vyměnily. Všichni toto sportovní odpoledne zvládli a dostali drobná 

ocenění. Poděkovali jsme instruktorům za ochotu a odborný výklad a vrátili se domů.   

       Mgr. Eva Krsková, učitelka 

 

TERAKOTOVÁ ARMÁDA V BRNĚ 

Terakotová armáda prvního čínského císaře (stráţci císařova věčného spánku), která byla náhodou objevena 

v roce 1974, se stala největším čínským archeologickým nálezem 20.století. Dosud bylo objeveno téměř 8000 

soch, které představují různé typy vojáků seřazených do bojových formací. 

Legendární sochy drţí v rukou opravdové bronzové zbraně. Sochy hliněných bojovníků jsou vyrobeny 

tradiční metodou ze ţluté sprašové hlíny pocházející ze břehů Ţluté řeky a ze stejného regionu jako původní 

sochy. Stejně jako u originálů jsou zhotoveny kombinací odlévaných forem a pečlivé ruční práce. Všechny 

postavy jsou individuální a nezaměnitelné s výraznými rysy v obličeji. Většina postav byla modelována 

v nadţivotní a ţivotní velikosti. Zdařilé kopie tzv. 8.divu světa se vydaly do Evropy na putovní výstavu a ta 

zavítala i do Brna. 

A tak ţáci 5.-9. třídy hornobenešovské základní školy podnikli ve středu 20.dubna 2011 výchovně-

vzdělávací exkurzi do jihomoravské metropole, aby zjistili, jak to s těmi císařskými vojáky vlastně bylo. 

Ten den si všichni museli přivstat, protoţe odjezd byl stanoven na 7
00 

hodin a dojíţdějící ţáci uţ po šesté 

hodině vyjeli z domu. Kolem desáté hodiny dva autobusy plné ţáků přivítala nádherně modrá obloha klenoucí 

se nad Brnem a přesně v 10 hodin se otevřely pomyslné brány výstavy. Při vstupu obdrţel kaţdý ţák vstupenku 

a pracovní list. Vstupenky byly opatřeny čínským znakem, který znázorňoval vojenskou hodnost. Osudem 

zvolený tajemný čínský znak na vstupence rozehrává hned na začátku výstavy pátrací hru v prostorách 

expozice, která všem zúčastněným postupem času prozradí, jakou roli by v mnohatisícové císařské armádě 

zastávali. Ze ţáků se tak v průběhu výstavy stávají generálové, lučištníci, vozkové a další soudobé vojenské 

postavy. 

Pracovní listy obsahovaly celkem 26 otázek, na něţ měli ţáci během prohlídky expozice hledat odpovědi, 

aby mohli po návratu do školy se svými učiteli diskutovat o unikátním historickém objevu. Součástí výstavy 

TERAKOTOVÁ ARMÁDA PRVNÍHO ČÍNSKÉHO CÍSAŘE je minimálně 100 různých válečníků v ţivotní 

velikosti, koňské povozy, ale také drobné exponáty jako zbraně, šperky, předměty kaţdodenního pouţití, 

dobové nádoby, mince nebo keramika. Nepostradatelnou 

součástí výstavy je rovněţ pocitově zaměřená světelná show a 

řada velkoformátových fotografií. 

Poslední část výstavy tvoří dokumentární film, který 

přenese diváky v kinosále do doby sedmdesátých let minulého 

století, kdy terakotovou armádu objevili rolníci při kopání 

studny. Pozorný divák si během filmu uvědomí podivnou 

paralelu mezi krutým čínským císařem Chin Š´chuan-ti, který 

nechal zaţiva pohřbít spolu s vlastní mrtvolou a hliněnými 

vojáky i celý čísařský dvůr, ţijícím před dvěma tisíci lety a 

kultem osobnosti panujícím v Číně v době vlády Mao-ce-tunga 

ve 20. století. 

Celá akce byla zajímavá a podnětná, zábavná i poučná. 

Uskutečnila se za finančního příspěvku Městského úřadu Horní 

Benešov a SRPDŠ při Základní škole Horní Benešov, za coţ 

oběma organizacím školáci touto cestou děkují.  

    hDr. Jana Semerová, učitelka 
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TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ 

Ve středu  6. dubna 2011 se výběr ze 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnil sportovní soutěţe v přehazované 

pořádaný Základní školou Lichnov. Soutěţe se zúčastnilo celkem 5 druţstev: ZŠ Lichnov, ZŠ Zátor, ZŠ Horní 

Benešov, ZŠ Krnov a  ZŠ Brantice. Výkonnost druţstev byla velmi vyrovnaná. 

Naše děvčata hrála ve sloţení Barbora Bártková, Iveta Rychtáriková, Martina Halušková, Hana 

Petrţelová, Ţaneta Andrlová, Kateřina Škrášková a Klára Nekorancová. Naše benešovské závodnice 

začaly bojovat nesměle a opatrně a nečekaly takové sportovní nasazení soupeřek. Avšak po krátké chvilce se 

také ony začaly prát a bojovat o kaţdý bod.  

 Štěstí a pevné nervy však více stály na straně soupeřů a tak při závěrečném vyhodnocení vybojovala děvčata 

naší školy pěkné 4. místo.  

Za předvedený sportovní výkon musím všechna děvčata pochválit. Poděkování patří také panu Andrlemu a 

panu Bártkovi, kteří nás na turnaj přivezli, podpořili, fandili a opět dopravili domů. Těším se na příští rok, kdy 

se soutěţe opět zúčastníme.        Mgr. Eva Krsková, učitelka 

 

CYKLOTURISTICKÝ KURZ 

Cykloturistický kurz je školou organizován jako součást tělesné výchovy pro ţáky 8. a 9. třídy. V letošním 

školním roce se kurzu zúčastnilo 18 ţáků (12 dívek a 6 chlapců). Pedagogický doprovod zajistili 4 učitelé: Ing. 

Jan Krasula, Mgr. Hana Cilečková, Mgr. Jiřina Mikšíková a Mgr. Zdeněk Ţanda. Kurz se uskutečnil ve dnech 

14.6. – 16.6.2011. Ţáci i doprovod byli ubytováni v kempu DERY v Hradci nad Moravicí – Kajlovci, kde bylo 

rovněţ zajištěno stravování pro všechny účastníky.  

Ţáci ve třech dnech absolvovali na kolech trasu dlouhou přibliţně 120 km, denně 

našlapali asi 40 km, převáţně po silnicích 2. a 3. třídy a cyklotrasách. Program 

kurzu byl následující: 

1.den: Horní Benešov – Staré Heřmínovy – Bohdanovice – Jakartovice – Mladecko 

– Moravice – Melč – Domoradovice – Ţimrovice – Hradec nad Moravicí – Kajlovec  

2.den: Kajlovec – Bohučovice – Jakubčovice – Hlubočec – Pustá Polom – Podvihov 

– Komárovské Chaloupky – Raduň – Vršovice – Chvalíkovice – Branka u Opavy – 

Hradec nad Moravicí – Kajlovec 

3.den: Kajlovec – Hradec nad Moravicí – Ţimrovice – Benkovice – Vendelín – 

Štáblovice – Mikolajice – Dolní Ţivotice – Litultovice – Hlavnice – Bratříkovice – 

Svobodné Heřmanice – Horní Ţivotice – Horní Benešov. 

Kulturně vzdělávací obsah kurzu byl naplněn navštívením 21.zajímavých 

turistických míst dané oblasti a  návštěvou zámku v Raduni. Odpočinková a 

relaxační část kurzu byla tvořena dobrovolnými sportovními aktivitami v kempu, 

opékáním špekáčků, zpíváním u táboráku, zábavnými hrami a stezkou odvahy. 

Děkuji všem ţákům za zodpovědný přístup a vytrvalost a všem pedagogům za 

pomoc při organizaci a zdárný průběh celé této náročné akce.       

        Ing. Jan Krasula, z.ř. 

Výlet na kolech 

Uţ kdyţ nám oznámili, ţe se něco podobného bude konat, jásali jsme a nemohli se dočkat. Někteří nespali, 

jiní zase nemluvili o ničem jiném. Jiţ týden před našim odjezdem jsme diskutovali o tom, kdo si co zabalí na 

cestu, kdo s kým bude bydlet a probrali jsme vše, co k tomu patří. Uteklo to jako voda a přišel 14. červen. Ráno 

v 8 hodin, kdyţ jsme přišli ke škole, se kaţdý těšil a představoval si, jaké to asi bude. Někdo myslel na obrovské 

kopce, někdo zase na to, co asi budeme dělat ve volném čase. Potom zaznělo slovo, které kaţdý s napětím 

očekával: „ Jedeme!“  

Vyrazili jsme tedy na cestu. Mnoho z nás umíralo vyčerpáním jiţ po prvním kopci, ale nakonec jsme to 

zvládli bez úhony. Kdyţ  jsme přijeli do kempu Dery – Kajlovec, který se nacházel nedaleko od Hradce nad 

Moravicí, mohli jsme si gratulovat. Přeţili jsme! Oddechli jsme si, zabydleli se, poobědvali a vyrazili do 

Hradce, plnit úkoly. Kdyţ jsme se vrátili, byli jsme poučeni o bezpečnosti a programu během dalších dnů. 

Myslím, ţe nelţu, kdyţ řeknu, ţe většina z nás potom únavou padla do postele. Další den se jelo moţná ještě líp. 

Navštívili jsme zámek Raduň, společně poobědvali v hospůdce „U Krčmářů“ v Pusté Polomi a vlastně celý den 

seděli na kolech. I počasí nám krásně vyšlo. Pršelo jen chvilku a po cestě zpět do kempu jsme všichni uschli. Na 

večerní program jsme se těšili asi nejvíc. V plánu byl táborák,  noční stezka odvahy a hry. Nasbírali jsme dřevo, 

udělali oheň, opékali jsme špekáčky, zpívali a bavili se. A jak uţ to tak bývá, občas zazněl i nějaký ten děsivý 

příběh, ať uţ ze ţivota, nebo podle fantazie. 

Myslím, ţe jsme si tuhle výpravu všichni uţili a zvládli jsme to skvěle. Jak my ţáci, tak i naši učitelé. 

Lucie Stašová, ţákyně 8. třídy 
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ORION FLORBAL CUP  

Orion florbal cup je celostátní postupová soutěţ ve florbale pro ţáky základních škol. Organizuje jí AŠSK 

(Asociace školních sportovních klubů) a ORION, který  se rozhodl nad tímto turnajem převzít záštitu. Soutěţ je 

určena pro ţáky i ţákyně 6 - 7. a 8. - 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Okrskové kolo 

bruntálského regionu proběhlo ve dnech 15.listopadu a 18.listopadu 2010 na Základní škole v Krnově, 

Dvořákův okruh. 

 Mladší ţáci na turnaji 

15.listopadu 2010 reprezentovali Základní školu Horní Benešov v kategorii mladších ţáků na turnaji kluci ze 

6. a 7. třídy. V brance chytal David Břoušek, v poli bojovali David Braniš, Dominik Krpec, Jakub Mašlík, 

Daniel Maťoţek, Filip Morávek a Milan Ţiška.  

Na turnaj bylo přihlášeno celkem sedm druţstev, zúčastnila se však pouze tři muţstva: ZŠ Horní Benešov, 

ZŠ Krnov Ţiškova a domácí ZŠ Krnov Dvořákův okruh. Organizátor celé soutěţe pan Pokorný na danou situaci 

pruţně zareagoval a upravil plán soutěţe tak, aby si zúčastněná druţstva dostatečně zahrála. Hrálo se tedy 

systémem kaţdý s kaţdým dvakrát osm minut a to dvoukolově. Naši kluci v prvním zápase porazili po velmi 

dobrém výkonu domácí oddíl 5 : 3. Ve druhém utkání podlehli ZŠ Krnov Ţiškova 2 : 5, třetí utkání prohráli 

s domácími 1 : 4 a v posledním utkání prohráli 3 : 8 se ZŠ Ţiškova.  

Výkony všech škol byly velmi vyrovnané, ale nakonec zaslouţeně celý turnaj vyhrála ZŠ Krnov Ţiškova, 

která postoupila do okresního finále. Přestoţe Horní Benešov i pořádající oddíl měli shodný počet bodů (3 

body), o konečném umístění v tabulce rozhodlo skóre ve vzájemných zápasech, a to měl pořádající oddíl lepší. 

Konečné pořadí:  1.místo  ZŠ Krnov Ţiškova 

   2.místo  ZŠ Krnov Dvořákův okruh 

   3.místo  ZŠ Horní Benešov 

Všechna druţstva obdrţela diplom za umístění a sladkou odměnu (čokoládu Orion). Kluci z Benešova podali 

na své poměry velmi dobrý výkon, snaţili se a bojovali. Nejlepším hráčem z druţstva Horního Benešova byli 

Jakub Mašlík a Filip Morávek, velmi solidní výkon podal také brankář David Břoušek.  

Starší ţáci na turnaji 

18.listopadu 2010 se turnaje ve florbale zúčastnili také starší ţáci Horního Benešova v této sestavě: v brance 

Lukáš Tisoň, v obraně Filip Rašo, Kamil Zákoutský a Daniel Lampa,  v útoku Jan Rašo, Vladislav Salát a 

Patrik Zahradník. Turnaje se zúčastnilo celkem pět základních škol – ZŠ Krnov Dvořákův okruh, ZŠ Krnov 

Smetanův okruh, ZŠ Krnov Ţiškova, ZŠ Horní Benešov a ZŠ Lichnov.  

Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 

 H.B. Lich Smet Dvoř Ţišk Body Skóre Pořadí 

H.Benešov  4:1 1:2 2:1 1:1 7 8:5 3 

Lichnov 1:4  1:3 4:7 5:11 0 11:25 5 

Smetanova 2:1 3:1  4:2 0:2 9 9:6 2 

Dvořákova 1:2 7:4 2:4  4:5 3 14:15 4 

Ţiškova 1:1 11:5 2:0 5:4  10 19:10 1 

V prvním utkání prohráli naši kluci ve vyrovnaném utkání se ZŠ Smetanův okruh 1:2, kdy po poločase 

prohrávali jiţ 0:2. V druhé části hry se chlapci herně zvedli a brzy sníţili brankou Vládi Saláta na 1:2, ale 

v samotném závěru se jim vyrovnat jiţ nepodařilo.  

Ve druhém utkání jsme hráli s domácím muţstvem ZŠ Krnov Dvořákův okruh. Od počátku jsme byli 

jednoznačně lepší, ale nevyuţili jsme vyloţené příleţitosti a do poločasu jsme prohrávali 0:1. Po změně stran 

kluci nepolevili a Patrik Zahradník vyrovnal. Moţnost obrátit výsledek nevyuţil Filip Rašo, kdyţ neproměnil 

trestné střílení. Nakonec Vláďa Salát zajistil svým gólem našim klukům vítězství. 

Třetí utkání se ZŠ Ţiškova nám ještě nabízelo v případě vítězství moţnost bojovat o první místo. Kluci 

bojovali od první minuty a zaslouţeně se brankou Patrika Zahradníka ujali vedení 1:0. Tento výsledek trval aţ 

do samotného závěru. Hrálo se snad nejhezčí utkání celého turnaje se spoustou šancí, ale díky výborným 

výkonům brankářů na obou stranách zůstávalo skóre nezměněno. Aţ v samotném závěru se díky chvilkové 

nekoncentrovanosti našich kluků podařilo celkovému vítězi turnaje alespoň vyrovnat. 

V posledním utkání proti ZŠ Lichnov prokázali naši kluci své kvality a s přehledem zvítězili 4:1. Branky 

vstřelili Vláďa Salát 2, Patrik Zahradník a Honza Rašo. 

Díky výborným výkonům a snaze o co nejlepší výsledky skončili naši kluci na pěkném třetím místě, přičemţ 

jako jediní dokázali s vítězem celého turnaje remízovat. Nebýt nešťastně prohraného prvního zápasu mohli naši 

ţáci pomýšlet na stupeň nejvyšší. Škoda. Nejlepším brankářem turnaje a velikou oporou našeho muţstva byl 

Patrik Tisoň. Vynikající výkon podal také Filip Rašo, který byl významným pilířem celé obrany. Střelecké 

umění také prokázali Patrik Zahradník a Vladislav Salát, kteří nastříleli téměř všechny góly našeho muţstva. 

           Ing. Jan Krasula, z.ř. 
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SOUTĚŢ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK 

V letošním školním roce se uskutečnil jiţ 6.ročník soutěţe „O nejkrásnější vánoční stromeček“. Děti, ţáci a 

ţákyně MŠ, ŠD, 1.A, 1.B, 2.tř., 3.tř., 4.tř., 5.A, 5.B a 6.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, Mgr. M. Chudíková, PharmDr. T. Adamcová, starosta města 

M. Blaţek, Mgr. E.Petrlová, A. Fadrná (za SRPDŠ), p. H. Staňová, p. D. Vašková. Po dlouhém uvaţování 

rozhodli takto: 

 1. kategorie (3., 4. tř., 5.A, 5.B, 6.tř.)  2. kategorie (MŠ, ŠD, 1.A, 1.B, 2.tř.)    

1. místo ŠD (39 bodů)    1. místo 4. tř. (49 bodů) 

2. místo MŠ (38 bodů)    2. místo 3. tř. (41 bodů) 

3. místo 1.A, 1.B, 2.tř.    3. místo 5.A, 5.B, 6.tř. 

Soutěţící byli vyhodnoceni na Rozsvěcení vánočního stromečku a vánočních trzích, které se konaly 

10.12.2010. Sladká odměna byla dětem předána na třídních vánočních besídkách.  

. 

       Mgr. Eva Krsková, učitelka 

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 

Je středa, sedm hodin ráno. Není na tom nic moc zvláštního aţ na to, ţe já a další tři spoluţáci dnes 

nemusíme do školy.Proč? Protoţe jsme dosáhli největšího počtu bodů ve školním kole dějepisné olympiády a 

tím pádem dnes odjíţdíme do okresního kola. Téma bylo stejné jako ve školním kole „Ve zdraví i v nemoci“ 

(Od šamana po penicilin) 

Nervy pracují uţ od rána, ale to doufám časem zmizí, řekla 

jsem si. Půl osmé, je čas vyrazit ke škole. Na náměstí uţ na mě 

čekají spoluţáci Jana Knutelová, Jirka Klech a Lukáš 

Tisoň. Jak tak na ně koukám, ani jim není dvakrát do smíchu. 

Ještě rychle do obchodu pro čokoládu na uklidnění nervů a 

můţe se vyrazit. Auto uţ na nás čeká, se smíchem se 

vmáčkneme dovnitř a jedeme. Hurá, Krnove… Uţ jedeme… 

Za chvíli uţ se nacházíme před budovou Střediska Méďa v 

Krnově, kde na nás čeká nesnesitelně těţký test. Řekli jsme si, 

no boţe, nic tak těţkého tam přece nebude. Ale to byl omyl. 

Vešli jsme do velkého sálu a rozhlédli se kolem. Tak, a 

můţeme jet domů. Proti nim nemáme šanci. Všichni vypadali 

tak strašně chytře a sebevědomě. No nic. Máme ještě pár minut 

na došprtání některých informací a uţ se nám rozdává zadání 

testu. Jakmile jsem si test pozorně přečetla, uţ po první stránce 

mi bylo jasné, ţe to nemůţu napsat, přestoţe jsme nikdo 

přípravu nepodcenili. Ještě jsem se v rychlosti otočila na Janu, 

abych zjistila jak na tom je a řeknu Vám, ţe mě její pohled 

totálně vystrašil. Začali jsme tedy s psaním odpovědí. 

Připadalo mi, ţe se asi spletli a dali nám test pro studenty na 

úrovni vysoké školy. Záběr byl vskutku široký, od pravěku 

přes starověk, dále pohled na středověkou medicínu, 

osvícenství, první republiku aţ do poválečného období.  

Dobře, otázka číslo 17. „Napiš rok, kdy byl vynalezen mikroskop“. Boţe, jak to mám vědět, řekla jsem si. 

Koukla jsem na hodiny, které se snad zastavily. Všichni uţ jsme byli hotoví a do konce limitu nám pořád ještě 

zbývalo dvacet minut. Konečně, testy se odevzdávají. Ufff, to bylo něco. Vytáhli jsem si svačiny a začali si 

sdělovat naše smíšené pocity. Uţ po pěti minutách jsme se začali smát, protoţe kaţdý odpovídal zcela jinak. Za 

chvíli uţ z nás všech nervy zcela opadly a byli jsme v klidu a pohodě. Všichni uţ vypadali uvolněně, 

poslouchaly se písničky, mluvilo se o všem moţném. 

Po nějaké době uţ byly známy výsledky, proto se mohlo přejít na vyhodnocení a na předání cen vítězům. No, 

sice jsme nevyhráli, ale nebyli jsme ani poslední. Skvěle jsme si to uţili a všichni jsme se shodli na tom, ţe 

klidně bychom jeli ještě jednou. 

Za nějakou dobu uţ jsme opět byli v našem starém dobrém Benešově. Rychle jsme se rozloučili a spěchali 

domů, protoţe teprve tam, na nás všechny čekala ta největší odměna.. Pusa od maminky. 

    Martina Vyslouţilová, ţákyně 9.třídy 
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OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 

Školní kolo 

V pondělí 31. ledna 2011 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V I. kategorii (6. a 7. tř.) 

soutěţilo 6 ţáků (A. Košíková, M. Včelka, V. Branišová, T. Svobodová, T. Urbanová a I. Rychtáriková). 

Ve II. kategorii (8. a 9. třda) soutěţilo 8 ţáků (L. Stašová, K. Opočenská, M. Halasová, K. Pavelková, J. 

Knutelová, M. Vyslouţilová, K. Zákoutský a J. Klech). 

Ţáci Aneta Košíková, Jana Knutelová a Jirka Klech postoupili do okresního kola anglické olympiády. Všem 

ţákům děkujeme za účast a těšíme se na příští rok u anglické olympiády 2012. 

Martina Chamrádová, organizátor soutěţe 

Okresní kolo 

V úterý 15. února 2011 jsem se zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce, které proběhlo 

v Krnově. Kdyţ jsme dorazili do Krnova, jako první jsme se zapsali. Pak nás přivítala sympatická paní učitelka. 

Olympiáda byla zahájena v 8.30 hodin. Nejdříve jsme zpracovávali testy, pak následoval poslech, čtení, 

popisování obrázku a na závěr konverzace. Ve 12.30 jsme čekali na vyhodnocení. 

Ţáci Horního Benešova se umístili takto: 

1. kategorie: Košíková Aneta – 12. místo 

2. kategorie: Klech Jiří – 14. místo, Knutelová Jana – 15. místo 

Olympiáda v anglickém jazyce byla náročná, ale chtěla bych se zúčastnit i příští rok. 

Aneta Košíková, ţákyně 7. třídy 

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 

37. ročník Olympiády v českém jazyce je určen, stejně jako v kaţdém roce, pro ţáky 8. a 9. tříd, a tak jsme 

šli do toho. Školní kolo proběhlo ve čtvrtek 17.2.2011. V 10 hodin jsme se sešli v učebně dějepisu (bylo nás 

celkem 16, z toho 5 deváťáků a 11 osmáků), kde jsme zasedli do lavic po jednom (abychom neopisovali). 

Po zahájení a organizačních pokynech nám p. učitelka Semerová rozdala zadání testů a následujících 60 

minut jsme měli o zábavu postaráno. Sice jsme očekávali, ţe to nebude nic jednoduchého, ale tak nějak nevím. 

Však posuďte sami. Byl tam například tento úkol: 

 

Ke kaţdé pětici podstatných jmen přiřaďte vţdy jedno přídavné jméno tak, aby s nimi tvořilo obvyklé, běţně 

uţívané spojení (např. policie, doprava, zastupitelstvo – městský). Pouţité přídavné jméno musí být odvozeno 

od podstatného jména. 

 

host / oděv / oznámení / řeč / vrba ______________ 

hodiny / hudba / krok / mistr / pár ______________ 

nutnost / pojistka / prostředí / příběh / styl  ______________ 

katastrofa / bohatství / řízek / hedvábí / rezervace ______________ 
 

Nebo se Vám bude zdát jednodušší následující? 

 

Pouţijte kaţdou z následujících vět ve třech souvětích tak, aby měly 

platnost tří vedlejších vět různých druhů. Tyto druhy vět u kaţdého souvětí 

určete. 

abych uţ nezlobil (alespoň 3 věty!) 

 

Tak co Vy na to? Maximálně jsme mohli za celou gramatickou část získat 18 bodů. Po hodině jsme měli 

přestávku. Posilnili jsme se zbývajícími svačinkami, vypili jsme poslední zásoby, provětrali se na školní chodbě 

a znovu zasedli do lavic. 

Před námi byla druhá část olympiády. Čekal nás sloh. Téma znělo:„Naštěstí jsem si to včas 

vyžehlil(a)“. Měli jsme v libovolném slohovém útvaru zcela libovolným způsobem zpracovat uvedené 

téma a to v rozsahu 25-30 řádků. Vymezený čas pro naše tvoření byl stejný jako v první části. Někteří 

z nás vypotili 24 řádků a málem nevěděli, jak práci natáhnout na 25. řádek, některým to psalo samo, 

dokonce potřebovali papíry navíc. Sloh se také bodoval, a to v rozmezí 0-10 bodů. „To si opravující učitelé 

počtou!!!!!!!!!!!“. Nejlepšími řešiteli olympiády byli Jana Knutelová (1.místo), Lukáš Tisoň (2.místo) a Lada 

Bartková (3.místo).        Lada Bartková, ţákyně 8.třídy 
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RYCHLOBRUSLENÍ 

Je čtvrtek, 3. března 2011. Nebylo by na tomhle dnu nic moc zvláštního, ale opak je pravdou. Dnes nejdeme 

do školy a celý první i druhý stupeň odcházíme na zimní stadion. Škola pro nás na dnešní den naplánovala 

závody v rychlobruslení, takţe místo kníţek do češtiny a pravítek do matiky nás dnes doprovázejí brusle. Kaţdá 

třída vyrazila kolem půl osmé se svým třídním učitelem ke stadionu. Po několika minutách uţ všechny třídy 

netrpělivě stepovaly před hlavními dveřmi. Jednotlivě jsme se zapsali u vchodu a pro kaţdého závodníka byl 

připraven párek v rohlíku a horký čaj, který kaţdému v tomhle chladném dni přišel vhod. 

Byli jsme rozděleni do kategorií podle narození, tím pádem se začínalo od první třídy a celý závod završili 

deváťáci. Na stadionu nebylo zrovna dvakrát velké teplo a uţ po hodině nás všechny čekání přestávalo bavit. 

Celé dopoledne jsme se zájmem sledovali ty, kteří zrovna závodili a co nejvíc jsme je podporovali. 

Konečně přišla řada na nás. Uţ se nám ani moc nechtělo. Nervy byly v plném proudu a nervozita vysoká. 

Připravili jsme se na start, tři, dva, jedna… teď! Po kolečku sprintu a čtyřech kolečkách vytrvalosti jsme uţ jen 

čekali na vyhodnocení. 

Dnešní den se pomalu chýlil ke konci. Rozdaly se medaile a čokolády pro vítěze. 

Všichni si to skvěle uţili, ulili jsme se ze školy a pro všechny to byl skvělý záţitek. 
       ţákyně 9. třídy 

 

KRESLÍME  A  MALUJEME 

Ţáci 2. třídy byli v tomto školním roce účastníky tří výtvarných soutěţí.  

První výtvarnou akcí byla dětská výtvarná soutěţ ankety „AUTO ROKU 2011 ČR“. Výtvarná soutěţ byla 

rozdělena do několika kategorií. Děti ze 2. třídy byly zařazeny do 1. kategorie do 10 let a kreslily na téma 

,,Jedeme v autě se zvířátkem“. Tentokrát jsme si s dětmi zvolili jednotnou výtvarnou techniku – kolorovanou 

kresbu – kombinaci tuše a barvy. Z obrázků dětí se na nás usmívali z rozličných aut ţirafy, kočky, koně, ţabáci 

a dokonce i lev. Do Prahy  putovaly nejzdařilejší výtvarné práce. Děti netrpělivě očekávaly slíbené odměny. 

V měsíci červnu se přeci jen dočkaly. Kaţdý mladý výtvarník obdrţel malou pozornost v podobě pexesa aut. 

Z malé odměny měly děti radost a jejich snaha tak byla oceněna. 

Druhou výtvarnou akcí se stal 39. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011. V měsíci březnu 

děti kreslily a výtvarně zpracovávaly své obrázky na téma  „TADY BYDLÍM   JÁ, TO JSEM JÁ“. Se 

zájmem kreslily svůj dům, pokojíček nebo i sebe. Výtvarné práce našich dětí tak zdobí Lidickou galerii.  

V měsíci červnu se ţáci 1.B, 2. třídy a ţáci 3. třídy zapojili do výtvarné soutěţe „VODNÍČEK  A JEHO 

SVĚT“, kterou vyhlásil Mikroregion Slezská Harta pro děti z MŠ a ZŠ  ve věku od 5 let do 10 let ve všech 

obcích a městech , které náleţí do Mikroregionu Slezská Harta. Děti kreslily vodníky, vodnice, vodní svět plný 

vodních rostlin a ţivočichů. Kreslily  suchými křídami, tuší, vodovými i temperovými barvami, voskovkami a 

pracovaly s radostí a elánem. Výtvarné práce si organizátoři soutěţe vyzvedli osobně na naší škole. Práce našich 

dětí se jim tak zalíbily, ţe si je nakonec odvezli všechny. Dne 15. 6. 2011 proběhlo pod dohledem odborné 

poroty vyhodnocení soutěţe. Naši ţáčci byli opravdu úspěšní. Vanesa  Speváková  a  Natálie Klapetková z 1. 

B získaly 1. místa a na 2. místě se umístila Denisa Vaňková z 2. třídy. Zaslouţená ocenění obdrţely výherkyně 

z  rukou organizačního týmu, který jim přijel osobně poděkovat a předat ceny.          

       Mgr. Dagmar Janáková, učitelka 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 

Letošní zápis prvňáčků proběhl 4.února 2011 v odpoledních hodinách v budově 1. 

stupně naší školy. K zápisu přišlo celkem 35 dětí. Z toho z Horního Benešova bylo 31 

dětí, z obce Staré Heřminovy 3 a z Horních Ţivotic 1 dítě. Bylo doporučeno 8 odkladů. 

Zápis probíhal ve dvou třídách, které byly pro děti přichystány a nazdobeny. Byl 

tematicky zaměřen na čtvero ročních období. Budoucí ţáky celým zápisem provázely 

krásné víly – Jaro, Léto, Podzim a Zima. Předškoláci se tento rok museli poprat se zipem 

a knoflíky u sněhuláka, poznávali písmenka na vánočním stromečku, třídili geometrické 

tvary na stanovišti u draka, porovnávali velikosti a určovali barvičky jarního kvítí, museli 

předvést své malířské umění na pláţi a také ukázat svou zdatnost při skákání panáka. Na kaţdém stanovišti byli 

za svou práci odměněni nějakou dobrotou. Kaţdé z dětí ještě dostalo drobné dárečky jako upomínku tohoto 

důleţitého dne, ale doufáme, ţe kromě těchto drobností si domů všichni odnesli i pěkný záţitek.  

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se zaslouţili o přípravu a hladký průběh celého zápisu. Mé velké 

díky patří hlavně čtyřem ţačkám naší školy, jmenovitě Kristýnce Pražákové, Ivě Kavanové, Ladě Bártkové a 

Lucii Stašové, které nám svým totální nasazením opravdu velice pomohly a odvedly kus dobré práce. 

Děkujeme! Celá akce byla připravena velmi zodpovědně a krásně, ti kteří se jí zúčastnili, to jistě potvrdí.  

      Mgr. Veronika Maňásková, učitelka 
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NOC VE ŠKOLE 

Prázdniny uţ klepou na dveře a ţáci 4. tříd se v pondělí 13. června 2011 loučili s budovou 1. stupně. Příští 

školní rok uţ budou totiţ navštěvovat 5. třídu, která se nachází v budově 2. stupně ZŠ.  

Tento den přišli kluci a holky ještě jednou, a to v 17.00 hodin. Ubytovali se ve škole, nachystali spaní, 

svačinku, pití a v 18.00 začali soutěţit. Hráli spoustu her – pyramidy, hru s obrázky, karty,  hry v druţstvech, 

vybíjenou, atd. Pak kolem 20.00 hodiny jsme šli k táboráku, opekli jsme si špekáčky, pořádně se najedli a 

zpívali a zpívali, aţ do tmy. Následovala nejočekávanější hra – Stezka odvahy. Ač se téměř všichni trošičku 

báli, ţáci zvládli vše na výbornou. Po půlnoci jsme měli večerku. Chvilku si děti tiše povídaly o svých záţitcích 

a po jedné hodině v noci uţ spaly všechny.  

Druhý den ráno, i kdyţ byly unavené, zvládly děti vyučování a vesele, s úsměvem a plny dojmů šly domů. 

Akce se vydařila a všechny děti byly spokojeny. Chválím všechny, kteří se akce zúčastnili za vzorné a 

kamarádské chování.        Mgr. Eva Krsková, učitelka 

 

HRÁTKY S HUDBOU 

Jiţ v minulém školním roce 2009/2010 fungoval hudební krouţek s názvem „Hrátky s hudbou“. Byl 

zaměřen jak na zpěv, hudební cvičení, hru na nástroje, 

tak i na tanec. Pro velký zájem se krouţek Hrátky 

s hudbou otevřel ţákům i v tomto školním roce 

2010/2011. Letos je však krouţek výhradně o tanci. 

Celkem navštěvuje Hrátky s hudbou 30 dívek od 1. do 

5. třídy. Svou píli a taneční talent mohly předvést při 

vystoupeních na plese SRPDŠ, na Dni učitelů, na 

slavnostech města i soukromých akcích firem 

(HOBES).  

Za letošní rok odvedla děvčata obrovské pokroky 

v pohybových dovednostech, tvrdě nacvičovala taneční 

kroky a odváţně vystupovala. Tímto bychom chtěly 

děvčatům za jejich práci v krouţku a reprezentaci školy 

poděkovat a doufáme, ţe krouţek Hrátky s hudbou 

bude úspěšně pokračovat i v příštím školním roce.  

      Mgr. Hana Cilečková a Mgr.  Ivona Kozelková, učitelky   

COUNTRY KROUŢEK 

První neděli v červnu jsme se vydali s krouţkem „Country Montana“ do Šiklova mlýna, kde se nachází 

nádherné westernové městečko. Kaţdý si tam můţe vyzkoušet mnoho zábavných atrakcí a prohlédnout si 

zajímavá zvířata, jako jsou například bizoni, krkavci, lamy a samozřejmě koně. Byli jsme ubytováni v hotelu, 

který byl velice útulný. Večer byla diskotéka, kde jsme se všichni výborně bavili a potom jsme opékali 

špekáčky. Druhý den byl na programu strašidelný hrad a skoro všichni měli srdce aţ v kalhotách. Také jsme byli 

v 3D kině a nechyběla ani zastávka v Mc Donald’s a pak tradá domů!    ţákyně 5. B 

 

PĚVECKÝ SBOR „NIC MOC“ 

„Nic Moc“ je hudební pěvecký krouţek působící na škole jiţ několik let. V letošním školním roce 2010/2011 

se nám  zdařila naše vystoupení,  která obsahovala nejen nové písně, ale ve svých řadách přivítala také nové 

ţáky. Vedoucí krouţku je Mgr. Beata Dostálová (housle) s pomocí paní učitelky Mgr. Daniely Blaţkové 

(kytara) a paní učitelky Mgr. Jiřiny Mikšíkové (djembe). Jako kaţdý rok jsme chodili na pravidelné zkoušky. 

Snaţili jsme se udrţet stejný ţánr,  i  kdyţ nejvíce úspěšnou písní se staly Střepy. Kaţdoročně se také podílíme 

na slavnostním předávání vysvědčení ţákům 9. třídy naší školy. 

V uplynulém školním roce vystupoval pěvecký sbor „Nic Moc“ na mnoha kulturních akcích: 

Prosinec – Vánoční trhy na zámku Bruntál, Adventní koncert v kostele ve Starých Heřminovech, Rozsvěcení  

vánočního stromečku v Horním Benešově, Půlnoční mše v kostele Horní Benešov, Koncert s pěveckým  

sborem z Ostravy 

Duben - Velikonoce na zámku Bruntál 

Květen - Muzejní noc na zámku Bruntál, Vernisáţ výstavy ZŠ v IC Horní Benešov, Pasování mladých čtenářů v  

IC Horní Benešov 

Červen - Oslava narozenin, Vernisáţ výstavy hornictví v IC Horní Benešov, Slavnostní předání vysvědčení  

ţákům 9.třídy                                                        Kristýna Praţáková, Terezie Hanušová, ţákyně 8.třídy 
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JAK TO VIDÍ ŢÁKOVSKÁ RADA ŠKOLY 

Ţákovská rada školy je tvořena zástupci kaţdé třídy na 2.stupni ZŠ. Rada se schází pravidelně a její snahou je 

upozorňovat na problémy, se kterými se ve škole setkává a podává podnětné návrhy vedení školy k jejich 

moţnému vyřešení. Na konci školního roku hodnotí ze svého pohledu školu takto: 

Co se nám líbí: 
 lyţařský kurz 

 projekt Den Země 

 projekt Poznej své okolí 

 Výlet do archeoparku v Chotěbuzi 

 výlet do Brna – Terakotová armáda 

 bruslení v rámci tělesné výchovy 

 Halloween 

 projekt Vánoce 

 cykloturistický kurz 

 projekt Ovoce do škol 

Co se nám nelíbí: 
 skončil florbalový krouţek 

 soutěţ v rychlobruslení 

 není zveřejňováno průběţné pořadí 

na olympijských dnech 

 způsob sběru papíru 

 špatně umyté nádobí ve školní 

jídelně 

 staré lavice v některých třídách 

 studená voda ve třídách 

Co se nám povedlo: 
 dostat nové houby na tabule 

 přesvědčit ţáky, aby si nesedali na 

parapet 

 zajistit, aby šatnáři zamykali šatny 

 zakázat některým ţákům, aby 

nechodili do cizích tříd 

Co se nám nepovedlo: 
 abychom dostali do třídy vlastní 

ručníky 

 aby se do učebny F/CH a 5.B daly 

nové odpadkové koše 

Co by se mělo změnit: 
 aby v jídelně bylo teplejší jídlo

Jana Knutelová, Jiří Klech, ţáci 9. ročníku,  členové ţákovské rady 

 

ROK VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ 

Rok uběhl jako voda. Co jsme dělali ve školní druţině? Určitě jsme se nenudili a máme plno pěkných 

záţitků. 

Hned v září se konaly tradiční Závody draků, které jako 

kaţdoročně proběhly s velkým úspěchem. V prosinci proběhla 

Vánoční besídka plná her, zábavy a písniček. Sami jsme si 

nazdobili stromeček, pod kterým jsme na besídce našli nové 

hry a stavebnice a vyměnili si také dárečky se svými 

kamarády. Zúčastnili  jsme se také soutěţe o „Nejkrásnější 

vánoční stromeček“ a získali nádherné 1. místo. 

V lednu nastal čas na vyrábění dárků pro nastávající 

prvňáčky, kteří šli k zápisu. Snad se jim líbily a měli z nich 

radost, protoţe jsme se moc snaţili. Nastal květen a příprava 

dárků pro naše maminky. Vyráběli jsme přáníčka a srdíčka 

z korálků, které jsme i krásně zabalili.  

Přiblíţil se červen a s ním Dětský den ve školní druţině. 

Bylo to sportovní odpoledne se soutěţemi, jako např. 

přenášení míčku na lţičce, podbíhání lana, běh se svázanými 

nohami, hod míčku do koše a také kreslení křídami na 

chodníku. A jak dopadlo umístění? 

1 oddíl: Tereza Raidová, Vendula Krasulová, Radek Premus 

2 oddíl: Markéta Pernicová, Dalibor Salát, Alena Raková 

Ve školní druţině se nám moc líbí. Je tu prostě fajn, tak doufám za nás za všechny, ţe získáme opět nové 

kamarády, kteří teprve 1.9.2011 do naší školní druţiny přijdou.        

         Tereza Bocková, ţákyně 4. třídy 
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KARNEVAL VE ŠKOLCE                                                                                         

Ve čtvrtek 17. 2. 2011 jsme si ve všech odděleních naší MŠ společně uţívali her, soutěţí a tance. 

Předcházela tomu výroba řetězů, různé výzdoby, foukání balónků a tím vším si pak děti vyzdobily třídy. To 

nejdůleţitější zůstalo na rodičích a dětech: vyrobit, půjčit, či koupit pro své ratolesti karnevalové masky. A 

všem se to nakonec povedlo.  

Uţ od rána, kdy si děti přinesly do školky masky, bylo veselo. Nikdo nezapomněl na dobrou náladu, no a 

kdyţ jsme se do masek oblékali, tak to byla zábava. Ve třídě se jako zázrakem zjevili: TYGŘI, BERUŠKY, VÍLY, 

MYŠIČKY, PIRÁTI, RYTÍŘI, KUCHAŘ, ČARODĚJOVÉ, BOŘEK STAVITEL, PEPEK NÁMOŘNÍK, JÁNOŠÍK a 

spousta jiných masek. Pak to začalo. Soutěţe, hry, tanec a písně, ať uţ v moderním pojetí, nebo v lidovém tónu 

děti zaujaly.  

Na závěr měly paní učitelky jediný problém; dostat děti z masek! Ale všechno jednou končí. Tak musely i 

děti odloţit své masky a z karnevalu jim zůstal úsměv na tváři a nezapomenutelné záţitky.  

Nám uţ nezbývá, neţ se těšit na další nápady, které dětem připravíme, aby byly zrovna tak spokojené, jako 

z této akce.        Zuzana Hubálková, vedoucí učitelka MŠ  

 

RADOSTNÉ CVIČENÍ 

Pohybový krouţek "Radostné cvičení", pravidelně navštěvují chlapci z velkého oddělení MŠ. Do krouţku se 

kluci těší, protoţe mohou hrát různé pohybové hry a cvičit s tělocvičným náčiním. Velmi rádi také chodí do 

tělocvičny základní školy, kde se „vyřádí“ na tělocvičném nářadí a zahrají s míči vybíjenou, fotbal a další 

soutěţivé hry dle chuti a zájmu. V zimním období jsme pravidelně navštěvovali zimní stadión, kde kluci 

bruslili. 

Chtěla bych tímto poděkovat maminkám, které mi s dětmi pomáhaly zvládat na ledě jejich první kroky na 

bruslích, zvláště p.Michálkové, která se účastnila kaţdého bruslení, dále pak p.Praţákové a p.Ruţarovské, která 

nám děti na ledě vyfotila.       Šárka Kubičíková, učitelka MŠ 

 

ŠIPKOVANÁ 

Krásné blíţící se jaro a sluníčko nás děti a paní učitelky z velké třídy lákalo vyrazit do přírody. Děti byly 

velmi zvědavé a těšily se na překvapení, které je čeká. Tuto hru v přírodě jsme společně nazvali „Šipkovaná“. 

Skupina děvčat s paní učitelkou vytyčovala trasu a věšela lístky s úkoly, které mají děti plnit. Druhá skupina 

chlapců s paní učitelkou zatím nedočkavě čekala u školky aţ bude moci cestou 

jednotlivé úkoly hledat a odpovídat na otázky. Směr trasy vedl aţ k Hudberku, 

kde jsme se měli všichni sejít a odevzdat 10 splněných úkolů. Na cestě zpět jsme 

skupinky prohodily, děti se tak mohly v plnění úkolů vystřídat.  

Na konci cesty čekalo děti překvapení v podobě pokladu (sladkostí). Poklad 

děti našly a velmi se radovaly, jak sladký poklad to byl. Pak si společně zahrály 

hry, proběhly se a vzájemně si vyprávěly záţitky.  

Šipkovaná se dětem líbila, děti byly šťastné a spokojené a hned při příchodu do 

školky se ptaly, kdy půjdeme zase společně do přírody.                                              

 Šárka Kubičíková, Věra Čabanová, učitelky MŠ 
 

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE A VÁNOČNÍ TRŢNICE V MŠ 

Vánoce 

„Já mám z vánoc nejraději, 

kdyţ se doma všichni smějí, 

kdyţ se kapři mrskají 

a prskavky prskají.“   (Jiří Havel) 

V naší mateřské škole jsme chtěli zpříjemnit rodičům 

a dětem z malého oddělení předvánoční čas, a proto 

jsme si udělali „TVOŘÍVÉ ODPOLEDNE“. Rodiče si společně se svými dětmi vystřihovali MIKULÁŠE, 

lepili VÁNOČNÍHO KAPRA, VÁNOČNÍ STROMEČEK, MIKULÁŠSKÝ BATOH a vymýšleli si různá 

vánoční přáníčka. Součástí této akce byla i VÁNOČNÍ TRŢNICE, kde nás rodiče podpořili i finančně. 

Zakoupili si výrobky, které připravily děti i paní učitelka. Výtěţek z této akce byl pouţit na zakoupení 

barevných obručí a kartónových cihel k hravým činnostem dětí. 

Děkujeme rodičům, zvláště pak paní A. Drápalové, za činorodou aktivitu a ochotu pomoci. Děkujeme také všem 

ostatním, kteří nás v této úspěšné akci podpořili.  Zuzana Hubálková, vedoucí učitelka MŠ 
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O ČINNOSTI SRPDŠ 

Poslední zvonění školního roku 2010/2011 odstartovalo zaslouţený dvouměsíční odpočinek nejen ţákům a 

učitelům, ale také všem členům SRPDŠ, kteří po celých deset měsíců organizovali a připravovali akce pro děti a 

veřejnost.  

Hned na počátku školního roku proběhlo v parku u Benekovu „Rozloučení s prázdninami“. Tak trochu 

adrenalinová akce, při které si děti mohly vyzkoušet schopnost lozit po lanech, stromech, slaňování a další 

horolezecké aktivity. Koncem září jste nás mohli vidět na tradiční „Drakiádě“, v říjnu jsme sbírali spolu s dětmi 

sběr, v listopadu strašili na „Halloweenu“. Do posledního měsíce roku 2010 jsme vstoupili spolu s Mikulášem, 

který dětem přinesl dárky a všem ostatním radost. V adventu jsme kromě uklízení vlastních domácností  a 

pečení vánočního cukroví připravovali „Vánoční trhy“, které jsou zajisté krásným předvánočním zastavením pro 

kaţdého obyvatele našeho města. 

A je tu nový rok a s ním asi nejtěţší úkol pro nás všechny – příprava plesu. Letos jsme Vás pozvali na 

„Námořnický bál“ a kdo přišel, určitě se nenudil. I kdyţ jsme v únoru nepořádali ţádnou akci pro veřejnost, 

nezaháleli jsme. Dali jsme se do zpracování ţádosti o dotaci na nákup skákacího hradu. Zda naše ţádost byla 

schválena ještě s určitostí nevíme, nicméně pevně doufáme, ţe na příštích akcích  pořádaných námi budou moci 

děti skákat o sto šest. 

V březnu proběhl na zimním stadionu 4. ročník přeboru v rychlobruslení. Duben jsme věnovali přípravě 

dětského dne, který se uskutečnil poprvé v jiných prostorách, neţ jsme byli zvyklí  a totiţ v parku u Benekovu. 

Přestoţe nám z důvodu nepříznivého počasí nevyšel první naplánovaný termín, na podruhé vše vyšlo skvěle. 

Letošní dlouhou a akcemi nabitou sezonu jsme zakončili přípravou a organizací soutěţí  na Hornobenešovských 

slavnostech. 

Všem dětem a také jejich rodičům  přejeme krásné slunečné prázdniny, na jejichţ konci pro Vás zase 

přichystáme tradiční „Rozloučení“ v parku u Benekovu.     

Petr Rak, předseda SRPDŠ 
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Zpráva o hospodaření SRPDŠ za školní rok 2010/2011 
Stav účtu SRPDŠ ke dni 1. 9. 2010:    110.990,11 Kč 

Příjmy SRPDŠ: 

1. Výtěţek za sběr papíru     16.501,20 

2. Členské příspěvky       18.600,-  

3. Dotace z Města Horní Benešov    31.000,-  

4. Výtěţek z plesu      50.696,-  

4. Výtěţek z „Mikulášské nadílky“    13.821,-  

5. Výtěţek z „Vánočních trhů“     10.105,-  

Příjmy celkem:                140.723,20 Kč 

Stav účtu se zvýšil na  251.713,31 Kč 

Výdaje SRPDŠ: 

1. Cestovné a startovné na různé soutěţe, výjezdové dny a podobné akce 

    Koncert na zámku v Bruntále        800,-  

2. CD s písničkami        502,-  

    Doprava na výlet MŠ do Hradce n.M    3.000,-  

    Doprava na výlet MŠ do ZOO Olomouc   5.203,20  

3. příspěvek pro skupinu Nic Moc 

    trička s potiskem pro skupinu „Nic Moc“   1.296,-  

    doprava na vystoupení (zámek Bruntál)      800,-  

    odměny pro členy skupiny        832,- 

4. Doprava na plavecký výcvik ţáků 2. a 3. třídy  6.160,-  

5. Příspěvek pro členy tanečního krouţku „Country“     150,-  

6. Organizace akce „Drakiáda“     5.078,- 

7. Organizace akce „Mikulášská nadílka“             11.534,-  

8. Organizace akce „Halloween“    3.103,-  

9. Organizace akce „Vánoční trhy“              11.223,-  

10. Soutěţ „O nejkrásnější vánoční stromeček“   5.495,-  

11. Sladkosti k „Zápisu do 1.třídy“       840,-  

12. Soutěţ v rychlobruslení     3.128,-  

13. Soutěţ „Májová notička“ –startovné, doprava     261,-  

14. Příspěvek na projekt „Ovoce do škol“      478,-  

15. Soutěţ v „Přehazované“ - –startovné, doprava     260,- 

16. Projekt „Poznej své  okolí“ - doprava   5.800,-  

17. Organizace akce „Dětský den“              11.141,-  

18. Cykloturistika – ubytování     5.220,- 

19. Odměny pro ţáky na konci šk. Roku             10.385,-  

20. Odměny za sběr papíru     8.474,- 

21. Pronájem zimního stadiónu     6.000,- 

22. Pronájem fotbalového stadiónu    5.700,- 

23. Ostatní drobné výdaje     2.254,57 

__________________________________________________________ 

Výdaje celkem:                       115.117,57- Kč  

Konečný stav účtu ke dni 17. 6. 2011  136.595,54 Kč 
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VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU – ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 

Celkové pořadí tříd - podzim 2010  Celkové pořadí tříd - jaro 2011 

  třída mnoţství (kg) 
 průměr na ţáka 

(kg) 
   třída mnoţství (kg) 

 průměr na ţáka 

(kg) 

1. 3. třída 1685 67,40  1. 5. A 1997 117,47 

2. 4. třída 1483 67,40  2. 2. třída 1380 81,18 

3. 5. B 882 63,00  3. 4. třída 1613,5 80,68 

4. 7. třída 1099 57,84  4. 5. B 1063 75,93 

5. 2. třída 1053 55,42  5. 1. B 1102,5 73,50 

6. 5. A 901 53,00  6. 7. třída 1122 59,05 

7. 9. třída 894 49,67  7. 6. třída 1116,5 50,75 

8. 8. třída 596 39,73  8. 3. třída 1250 50,00 

9. 6. třída 823 35,78  9. 8. třída 676 45,07 

10. 1. B 519 34,60  10. 1. A 508 36,29 

11. 1. A 396 24,75  11. 9. třída 580,5 32,25 

12. MŠ 103    12. MŠ 325  

CELKEM (kg) 10 434  CELKEM (kg) 12 734 

         

Pořadí jednotlivců - podzim 2010  Pořadí jednotlivců - jaro 2011 

  jméno třída mnoţství (kg)    jméno třída mnoţství (kg) 

1. Valasová Lenka 7. 373  1. Fadrný Jan 5.A 910 

2. Andrle Jakub 4. 372  2. Speváková Vanesa 1.B 587 

3. Lantová Věra 5.A 353  3. Bocková Tereza 4. 500 

4. - 5. 
Karafiát Kristián 3. 319  4. Andrlová Ţaneta 5.A 466 

Roţnovská Kamila 4. 319  5. Pernicová Markéta 3. 353 

6. Speváková Vanesa 1.B 311  6. Valasová Lenka 7. 345 

7. Stavinohová Soňa 5.B 301  7. Ruţarovská Petra 4. 264 

8. Petrová Jana 7. 204  8. Brázdil Matyáš 2. 237 

9. Knutelová Jana 9. 196  9. Petrová Jana 7. 210 

10. Brázdil Matyáš 2. 188  10. Kaša Marek 2. 205,5 
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Přehled vycházejících žáků ve školním roce 2010 - 2011 - umístění 

   

škola jméno obor 

Soukromá SŠ 
PRAKTIK s.r.o., 
Horní Benešov 

Sintová Eliška Ekonomika a podnikání-management ve stavebnictví 

Rašo Jan Zedník 

Kurta Lukáš Tesařské a truhlářské práce - ve stavebnictví 

Huschke Lukáš Tesařské a truhlářské práce - ve stavebnictví 

Mendra Lakub Tesařské a truhlářské práce - ve stavebnictví 

Maťoţek Daniel Malířské, lakýrnické a natěračské práce 

Gymnázium, Bruntál 

Klech Jiří Gymnázium 

Tisoň Lukáš Gymnázium 

Krsek Kryštof Gymnázium všeobecné 

Petrţelová Hana Gymnázium všeobecné 

Snopková Martina Gymnázium všeobecné 

Kopča Jaroslav Gymnázium všeobecné 

Andrlová Ţaneta Gymnázium všeobecné 

Střední průmyslová 
škola, Bruntál 

Pavelková Kristýna Ekonomika a podnikání 

Vyslouţilová Martina Ekonomika a podnikání 

OA a Střední 
zemědělská škola, 
Bruntál 

Mikšíková Veronika Ekonomika podnikání 

Kopčová Lenka Agropodnikání 

Střední odborná 
škola, Bruntál, 
Dukelská 5 

L'ol'ová  Barbora Kadeřník 

Zbořil Patrik Opravář zemědělských strojů 

Střední odborné 
učiliště stavební, 
Opava 

Zahradník Patrik Instalatér 

Rašo Filip Pokrývač 

Střední odborná 
škola dopravy a 
cestovního ruchu, 
Krnov 

Knutelová Jana Ekonomika a podnikání 

SŠ automobilní, 
mechanizace a 
podnikání, Krnov 

Zákoutský Kamil Mechanizace a sluţby 

Vyšší OŠ a Hotelová 
škola, Opava 

Halásová Michaela Hotelnictví 

Střední škola 
technická, Opava, 
Kolofíkovo nábřeţí 

Čech Radim Obráběč kovů 

Střední škola, 
Husova 6, Opava 

Kováčová Kristýna Pekař 
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Pro zasmání  

 

Tati, kde jsou Krkonoše? "Já nevím, máma pořád doma něco uklízí!" 

 

Čeká tatínek na svou dceru před třídou, jde kolem učitelka a ptá se: "Vy čekáte dítě?" "Ne ne, to já jsem takhle 

tlustý pořád." 

 
Malý chlapec jménem Jiříček se ptá otce: 

"Tati, Proč je Tichý oceán tichý?" 

Tatínek se zlobí: 

"Nemůţeš se zeptat na něco rozumnějšího?" 

"Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?“ 

 

Paní učitelka se ptá dětí, čím by chtěly být. Pepíček zvedne ruku a říká: já bych chtěl být hracím automatem. 

Paní učitelka: a proč právě hracím automatem? No, protoţe automat nic nedělá a jenom bere peníze. 

 

Ve škole učitelka varuje děti:  

„Nesmíte líbat zvířata, protoţe se takhle můţou šířit různé nemoci. Zná někdo nějaký příklad?“ 

„Já,“ hlásí se Lukáš, „moje tetička pořád líbala papouška.“ 

„A co se stalo?“ 

„Papoušek pošel!“

 

Hádanka 

Kterým směrem pojede autobus, který je nakreslený na obrázku? 

Nápověda: Je to český autobus. Ne anglický. 

 

 

 

Hlavolam 

Máte dva dţbány, pětilitrový a třílitrový, a neomezený zdroj vody. Dokáţete odměřit čtyři litry? 

Nápověda: Důleţitý je rozdíl v objemu nádob. 

 

Sudoku               Bludiště 

 
 

 

Řešení hádanky: 
Jasně, ţe doleva. Copak má autobus dveře pro cestující nalevo? Lidé vystupují na chodník, ne do silnice... 

Řešení hlavolamu: 
Naplnit třílitrový dţbán, přelít do pětilitrového. Znovu naplnit třílitrový, dolít z něj pětilitrový. Protoţe v něm uţ 3 litry byly, tak nám v třílirovém zbyde 
jeden litr. Vylijeme pětilitrový, nalijeme do něj odměřený litr a přidáme další tři... 


