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Milí čtenáři,
Poslední zvonění tohoto školního roku je za námi a vytoužené prázdniny jsou tady. Že po nich
upřímně touží nejen žáci, ale i učitelé je zřejmé. Jaký byl uplynulý školní rok? Ze 445 žáků nikdo
nepropadl a nikdo tudíž nebude dělat na konci prázdnin opravné zkoušky. Ze 197 žáků 1. až 5. tříd
mělo 81 žáků samé výborné a 156 prospělo s vyznamenáním. Na druhém stupni z 248 žáků
dosáhlo samých jedniček 26 a vyznamenání 96 žáků. Čistě matematicky, celá čtvrtina žáků má na
vysvědčení samé výborné a to je myslím krásný výsledek.
Stejně jako v minulých letech jste si chlapci a děvčata pátých a devátých tříd srovnali své znalosti s
ostatními žáky jiných základních škol v republice. V rámci testování SCIO z matematiky, českého
jazyka a všeobecných znalostí jste dosáhli lepších výsledků než 80% škol v republice. Tyto výsledky
potvrdil i první ročník povinného testování české školní inspekce NIQES. Srovnání s jinými školami
je velmi důležité a vypovídá o tom, jak si naše základní škola stojí v porovnání s ostatními školami v
republice, jaké má učitele a jak pilné má žáky. Jsem hrdý na to, že naše škola v tomto ohledu patří
mezi nejlepší a hrdě ji můžeme nazvat prestižní. Stejně úspěšní jste byli vy, deváťáci, ve svém
prvním, dalo by se říct, životním kroku. Všichni jste byli přijati k dalšímu vzdělávání a téměř všichni
tam, kam jste se hlásili.
Každoročně se, milí žáci, zapojujete do pěkné řádky nadstandardních soutěží a olympiád. Kromě
klasických olympiád z jazyka českého, anglického, matematiky, fyziky, zeměpisu, dějepisu a
přírodopisu, jste se zúčastnili soutěže v Sudoku, národní soutěže Źivot a dílo T. G. Masaryka (2.
místo v republice a čestné uznání), ekologické soutěže Poznej své město, vědomostní soutěže
Euroebus (postup do republikového finále v Praze) a Kinderiády (kde jsme v celostátním finále v
Praze skončili jako 14.). Jako v minulých letech jsme posbírali většinu úspěchů ve sportovních
soutěžích. Z více jak dvou desítek připomeňme druhé místo v republice v minivolejbale mladších
žáků, první místo starších žáků a žákyň v atletickém víceboji a stejně tak ve sprinterském víceboji,
dvě první místa na výškařském mítinku, první místo v atletické olympiádě nebo úspěch v Cocacola
capu. Na tomto místě patří velký dík právě vašim učitelům a trenérům, kteří vás na tyto a další
soutěže připravovali.

K tomu, aby se nám všem dobře pracovalo, nám pomáhá krásné a skvěle vybavené prostředí školy,
za které vděčíme našemu zřizovateli – městu Bojkovice. V tomto školním roce jsme se zaměřili na
první stupeň. Podařilo se nám opravit některé podlahy, vymalovat třídy, zakoupit nové lavice.
Investovali jsme téměř jeden milion korun z Evropských fondů do interaktivního vybavení. Všechny
první až páté třídy dostaly nové dataprojektory, interaktivní tabule, dotykové LCD, vizualizéry,
notebooky s připojením k serveru a na internet. Tyto učebny se tak staly tím nejmodernějším, co
se dnes dá v Evropě do tříd pořídit. Važme si toho, chlapci a děvčata a nenechme si toto nové
vybavení zničit. Již dnes máme plány, co všechno bychom v příštím roce chtěli zlepšit.
Nadále pokračuje mezinárodní spolupráce školy. V letošním roce jsme zde přivítali více, jak 30
účastníku projektu Poznejme se navzájem ze sedmi zemí Evropy, ukázali jsme jim naši školu, která
se jim mimochodem velmi líbila, pan starosta je slavnostně přijal na městském úřadě a pěknou
tečkou bylo vystoupení Světlovánku. A co z této návštěvy vzešlo? Byli jsme pozváni na projekt do
německého Berlína, na kontaktní seminář na Madeiru, na který bude navazovat projekt mládeže, a
před 14 dny jsme se vrátili s bývalými žáky z mládežnického projektu z Turecka. Podmínkou účasti
na podobných akcích je právě výborná znalost angličtiny. Bez ní, to chlapci a děvčata prostě nejde.
Chlapci a děvčata, strávili jsme společně celý rok, který byl pestrý, zajímavý a v mnoha ohledech
úspěšný. Doufám, že i příští školní rok potáhneme za společný provaz. Na závěr mi dovolte, abych
poděkoval všem slušným a pracovitým žákům za jejich výsledky, vztah ke škole a spolužákům,
učitelům a popřál vám krásné a slunné prázdniny. Vám, vážené paní učitelky a páni učitelé
upřímně děkuji za vaši odpovědnost, trpělivost a přeji zasloužený odpočinek v kruhu svých
blízkých.

Zdeněk Ogrodník ml.
ředitel

Základní školu T. G. Masaryka v Bojkovicích navštěvovalo v letošním školním roce
445 žáků, z toho 197 I. stupně a 248 II. stupně.
Od školního roku 2011 – 2012 vede školu nový pan ředitel Mgr. Zdeněk
Ogrodník ml. Spolu s ním zde působí 30 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny a
1 pedagogická asistentka.

Přijetí nejlepších vycházejících žáků starostou města
Pavlína Berčíková, 9. A
Hana Dufková, 9. A
Nikola Fojtíková, 9. B

Anežka Kunčarová, 9. B
Kristýna Petrášová, 9. B
Tereza Plášková, 9. B
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NAUKOVÉ SOUTĚŽE
I v letošním školním roce proběhla školní kola v naukových soutěžích.
Soutěžilo se v olympiádách - českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, biologie, přírodopisu,
dějepisu, zeměpisu, Archimediády, Sudoku, O krále českého pravopisu, ...
Vítězové postoupili do okresních kol.

Úspěšnými řešiteli se stali:
Jindřich Frais, 7. B - zeměpis, matematika
Tereza Zálešáková, 7. B - anglický jazyk, matematika
Kristýna Petrášová, 9. B - anglický jazyk
Filip Berčík, 7. B - fyzika
Michal Jál, 8. C - fyzika
Nikola Fojtíková, 9. B - chemie
Tereza Plášková, 9. B - český jazyk

I v tomto školním roce byly naše žákyně úspěšné v Sudoku:
Aneta Fojtíková, 6. C
Andrea Baierová, 7. A
Veronika Šašinková, 9. A
Nikola Fojtíková, 9. B

Ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí:
Kateřina Andrlíková, 6. A
Dominika Dvořáková, 6. A
Veronika Hřibová, 6. A
Soňa Špačková, 6. A

V matematické soutěži Víc hlav, víc rozumu uspěli:
Pavlína Ridošková, 6. B
Tomáš Stašek, 7. A
Jakub Křižka, 8. B
Dominik Michalec, 9. A

O krále pravopisu:
Kamila Bachurková, 6. A
Šárka Hledíková, 7. A
Martina Urbánková, 8. A
Tereza Plášková, 9. B

Soutěž Život a dílo T. G. Masaryka:
Sabina Masaryková, 9. B
Radka Šašinková, 9. B
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Dopravní výchova:
Dominika Dvořáková, 6. A
Daniel Hřib, 6. A
Jan Kubica, 6. B
Marie Kunčarová, 6. B
O nejlepšího zeměpisce na naší škole:
Anežka Kunčarová, 9. B
Jindřich Frais, 7. B
Tereza Plášková, 9. B
Poznej své město:
Petr Jančář, Kateřina Stupňánková, Michal Doruška, Vojtěch Krejčiřík,
Sebastian Kašpárek, Cyril Jurásek, Jan Kročil, Karolína Kočí, Alžběta Pavlacká,
Eliška Smékalová, Aneta Fojtíková, Kateřina Jurásková, Štěpánka Trčková, Anna Wolfová
žáci 6. C
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Sjíždění řeky Sázavy
Minulý rok jsme jeli s mamkou a taťkou na výlet sjíždět řeku Sázavu. Nabalili jsme do auta
naši nafukovací loď Pálavu, dvě pádla a stan a vyrazili jsme. Přespali jsme v kempu.
Ráno jsme nafoukli loď a vyrazili jsme. Mamka seděla vpředu, já uprostřed a taťka vzadu.
Po nějaké době mamka řekla: ,,Víťo, nechceš na chvilku pádlovat?“ Tak jsem byl vpředu a mamka
se mezitím opalovala.
Po nějaké době jsem uslyšel hučení vody a zvolal jsem: ,,A jé je!'“ ,,Co se děje?“ řekla
mamka. ,,Myslím, že je před námi jez,“ řekl jsem. ,,Ale to je dobré, dá se sjíždět,“ řekl taťka.
,,Ostatní lodě před námi ho jedou.“ Začal jsem být trochu nervózní, bude to můj první jez, když
pádluji vpředu lodi. I když jsme najížděli pomalu, loď se naklonila dopředu a začala zrychlovat.
Všichni jsme zakřičeli: ,,Ách!“ To už jsme byli dole a při nárazu do vody mě odhodila velká vlna.
Nabrali jsme trochu vody.
Další jez byl ještě horší, byl trochu do zatáčky. A i když to taťka dobře vybral, stejně nám z
boku natekla voda do lodi. Museli jsme zastavit u břehu a začali jsme vylévat vodu. Najednou jsme
uslyšeli od jezu výkřik. Já jsem zvolal: ,,U jezu se převrátila loď.“ Viděli jsme, že jim uplavalo
pádlo. Tak jsme jim ho chytli. Jsme moc rádi, že jsme si necvakli my, protože to není legrace. Byli
totiž potlučení od kamenů a uplavaly jim i tenisky a nějaké další věci. Já se ale stejně těším na další
sjíždění řeky. Je to krásné a vzrušující.
Víťa, 7. C

Abeceda
Antarktida, tam je zima,
přepadne tě lehce rýma.
Brazílie, letní kraj,
proslavil ho karneval.
Cvilín, kopec u Krnova,
když jej vyjdeš, bolí noha.
Darkovičky plné sazí,
ovzduší všem kolem kazí.
Egypt krásné moře má,
voda modrá, průhledná.
Francie se pyšní věží,
turisté tam všichni běží.
Grónsko, samý led a sníh,
tuhnou svaly, tuhne smích.
Hranice jsou na Moravě,
na mapě je najdeš hravě.
Chorvatsko je krásná zem,

letos tam zas pojedem.
Irsko svoje svátky má,
nejvíc slaví Patrika.
Jesenice, Jičín,
pravopis si cvičím.
Kubou slunce stále září,
lenošit tam budu v září.
Londýn, hlavní město je,
královna tam panuje.
Mošnov, Nýrsko, Olešnice,
Praha, Rabí, Strakonice.
Trutnov všichni dobře znají,
kožichy tu rádi mají.
Ústí, Vyškov, krásné kraje,
abecedou to jen hraje.
Zubří, taky Žimrovice,
jsou to města v republice.
Karolína, 6. C
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Rostou nám už další spisovatelé
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Další akce
Dne 30. dubna 2012 jsme se my, žáci devátých tříd, zúčastnili divadelního představení Na
flámu v Městském divadle Zlín.
Představení bylo založeno na stejném principu jako muzikál Hello Dolly. Majitel
hokynářství, pan Zangler, vyráží do Vídně na námluvy za svou nastávající, vdovou a majitelkou
módního salonu, paní Knorovou. Do Vídně také posílá svou schovanku Marii k tetičce
Blumenblattové, aby ji ochránil před chudým nápadníkem Sondersem. Během jednoho večera ve
zmiňované Vídni se vše ale pořádně semele a vznikne tak pořádná fraška.
Po náročných přijímacích zkouškách, které jsme téměř všichni absolvovali, bylo představení
příjemnou kulturní vložkou.
Nela, 9. A a Kristýna, 9. B
8. 1. - 13. 1. 2012 jsme se zúčastnili lyžařského kurzu v Beskydech. Byli jsme ubytováni
v chatě Sachova studánka, přímo pod sjezdovkou.
Po příjezdu jsme se vyspali, ale další den ráno jsme se vydali na sjezdovku podle programu.
Záhy nato nás rozdělili do tří skupin a přidělili nám instruktora.
Každý večer jsme se bavili dle programu, který připravila určená skupinka. Dva dny
lyžování nás vyčerpaly, a tak jsme se třetí den vypravili k nedalekému obchodu. Ve čtvrtek nám
přichystali diskotéku, a dokonce přijel i pan ředitel. Sehrál roli hlavního DJ. Ráno bylo jako vždy
namáhavé, ale tentokrát (po večeru náročného tančení) to bylo horší. My jsme to ale zvládli. Kurz
jsme nejen přežili bez zranění, ale všichni jsme si ho i pořádně užili!
Valerie a Tereza, 7. B
Dne 19. 3. 2012 se žáci naší školy zúčastnili výukového progranu O Novém Zélandu, který
pro ně připravili manželé Lejskovi. Program byl zpracován v digitální podobě a doplněn spoustou
fotografií a zajímavostí týkajících se složky geografické i socioekonomické. Žákům se program
velmi líbil a naše škola hodlá pokračovat v následujících školních letech ve spolupráci s autory
programu.
Naše škola pravidelně pořádá pro žáky 6. ročníku exkurzi do Brna. Letos 4. dubna 2012
navštívili žáci Technické muzeum, Antropos a Hvězdárnu. Všude se bylo na co dívat a bylo také co
obdivovat.
V prosinci byla připravena k vydání MOZAIKA SLOHOVÝCH PRACÍ žáků naší školy.
Mozaiku připravila předmětová komise ČJ ve spolupráci s předmětovou komisí VV a M.
V měsíci prosinci proběhl již tradiční Mikulášský jarmark před budovou ZŠ TGM
v Bojkovicích za široké účasti bojkovské veřejnosti. Žáci se svými učiteli připravili bohatý
program, v hodinách pracovních činností zhotovili spoustu výrobků, které si mohli přítomní
zakoupit. Paní kuchařky se postaraly o bohaté občerstvení. Akce byla velmi zdařilá a určitě budeme
v tradici pokračovat.
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Exkurze – koncentrační tábor Osvětim
Ve dnech následujících po Velikonocích byla na programu exkurze do Polska, kde jsme měli
navštívit koncentrační tábor Osvětim. Myslím, že svým způsobem jsme se tam i těšili, protože jsme
se chtěli dozvědět něco nového. Cesta autobusem proběhla v celkem radostné náladě, hlavně díky
proslovu, ve kterém nás majitel cestovní kanceláře informoval o zajímavostech Polska, a to
způsobem, který nás velmi zaujal.
Jakmile jsme přijeli na místo, dostali jsme instrukce o průběhu prohlídky obou částí tábora –
Auschwitz a Auschwitz Birkenau. Přidělili nám polského průvodce skvěle mluvícího česky, i když
jakoby s ostravským přízvukem, a vydali jsme se směrem k areálu. Stáli jsme před branou
s nápisem „Arbeit macht frei,“ což v překladu do češtiny znamená „Práce osvobozuje“ a mě se
zmocnil zvláštní pocit. Měla jsem sevřený žaludek při pomyšlení na to, co se tam na tom místě před
lety odehrávalo. Připadala jsem si hrozně, protože jsem si uvědomila, že my se tam jdeme jen
podívat a zhruba za dvě hodiny budeme moci bez zábran odejít zase zpět, ovšem lidé tenkrát tu
možnost neměli. Cesta nazpátek pro ně neexistovala a nevěděli, jestli to vůbec přežijí. Nevím, co
bych dělala na jejich místě, nebo jak bych se asi cítila, ale každopádně bych to nechtěla nikdy zažít.
Z výpovědí lidí, kteří přežili, je jasné, že jejich největší starostí bylo jídlo, protože bez toho
neměli moc šancí na přežití. Myslím, že pro mě by byl kromě toho nejhorší pocit beznaděje a
bezmoci, který bych já na jejich místě určitě prožívala, a to, že jsem tam sama bez své rodiny, bez
lidí, které miluji a jsou pro mě vším. Nedivím se těm, kteří se vrhli na ostnatý drát ohraničující celé
ghetto. Také bych se asi snažila vzít si život, ale kdo ví. Měli jsme možnost prohlédnout si místo,
kde lidé prožili zbytek svého života, někdy velmi krátký. Procházeli jsme i některé podzemní
místnosti, viděli jsme kufry, se kterými přijeli, jejich oblečení, boty, misky na jídlo, osobní věci,
dobové fotografie, a dokonce i vlasy… Byl to hrozný pohled. Nechápu to. Vždyť to snad ani nebyli
lidé, když jim bylo lhostejné, jak se k lidem, jako byli oni, chovají, když jim nevadilo mučit a
zabíjet. Přála bych jim, aby si také zažili to, co museli ostatní vytrpět, i když to už se nesplní.
V druhé části tábora – v Birkenau, mě překvapila ta velká rozloha a to, že území bylo
rozděleno na dvě části – jedna pro muže a druhá pro ženy. Hned na začátku druhé prohlídky jsme se
nejprve zastavili na místě, kde tenkrát stál doktor Mengele a kde jen směr pohybu jeho prstů
určoval další osud těch, kteří byli do tábora nově přivezeni. Poté jsme pokračovali cestou, která byla
určena pro ty, kteří nedostali šanci života a byli okamžitě posláni na smrt do plynové komory. Byl
to nepopsatelně svíravý, hrozný pocit jít jejich „cestou smrti“ a vědět, že na rozdíl od nich se na
komoru, nebo alespoň na to, co z ní zbylo, jen podíváme, budeme pokračovat dál v prohlídce a za
pár desítek minut se vrátíme zpět do autobusu na cestu domů.
Musím však uznat, že i když to byly přímo nelidské zrůdy, byli ohromně chytří. Měli přesně
rozpočítané jídlo na jedince tak, aby měli 100% jistotu, že déle než tři měsíce nepřežijí. A to zdaleka
nebylo všechno. Pořád si kladu otázku: „Jak je vůbec možné tak nelidské chování?!“ A už vůbec
nepochopím, že i v dnešní době jsou ještě přívrženci názorů Adolfa Hitlera, a to hlavně z mladší
generace.
Cestou zpátky domů mě už opustila dobrá nálada předchozí cesty, když jsem přemýšlela nad
tím, co jsem za ten den všechno viděla a slyšela. Hodně na mě zapůsobilo nejenom prostředí, ale
hlavně představa toho, co se tam před lety odehrálo. Především bychom se měli všichni zamyslet
nad tím, co udělat, aby se to už nikdy nemohlo opakovat. Myslím, že tato exkurze byla pro mě
velkým zamyšlením nejen nad minulostí, ale i přítomností a budoucností.
Tereza, 9. B
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Střípky z výletů
Výlet do Zlína se mi líbil, protože jsem tam byl se všemi kamarády. Zažil jsem spoustu
legrace a kino bylo taky super. 3D film se jmenoval Avengers a byl o superhrdinech, což se všem
klukům líbilo. Měli jsme celý kinosál pro sebe. Následovala prohlídka Obuvnického muzea a
mrakodrapu 21. Nahoru na terasu nás vyvezl luxusní výtah – Baťova bývalá kancelář. Myslím, že
tento výlet jsme si opravdu užili.
7. B
V letošním školním roce jsme se i přes nevlídné počasí vydali na dvoudenní výlet do
Rožnova pod Radhoštěm. Vyjeli jsme v 8 hodin ráno a cesta trvala 2 hodiny. Když jsme dorazili do
kempu, kde jsme měli bydlet, rozdělili nám chatky. Po vybalení jsme šli do GIBON parku, který
nebyl vůbec daleko. V parku nám dali na výběr, jestli chceme jít na lanovou dráhu nebo zorbu,
minigolf nebo trampolíny. V parku jsme byli asi 4 hodiny a potom jsme šli asi po hodině odpočinku
na bowling. Druhý den jsme se zúčastnili sjezdu z Pusteven na koloběžkách. Bylo to super. Potom
jsme se vrátili domů. Byl to pro nás úžasný zážitek a určitě bychom si to rádi zopakovali.
8. A
… Postupně jsme navštívili exotickou zahradu, kde jsme se setkali s rybami, hady, ještěry,
pavouky a želvami. V místní pekárně, kde se pečou známé Štramberské uši, si mohl každý upéct
ucho sám nebo si jej koupit.
Všichni společně jsme se vydali na Štramberskou trúbu, poté jsme se přemístili do terénu na
čtyřkolky a do keramické dílny.
Při našem jednodenním výletě jsme ještě navštívili jeskyni Šipku.
Užili jsme si spoustu legrace a šťastně jsme se navrátili domů.
7. A, C
My, žáci druhého ročníku, jsme byli na výletě na Ranči v Kostelanech. Bylo to tam bezva až
na to, že nám nevyšlo počasí. Přesto jsme si výlet užili, protože nám tam připravili hezký program:
mohli jsme si vyzkoušet jízdu na koni, házení balónkem do panáčka, střílení lukem, házení lasem,
poznávání kůží a další zajímavosti. Na konci bylo vyhlašování vítězů. Zkrátka výlet se nám moc
líbil.Všichni jsme zvědaví, co nám paní učitelky připraví na příští rok.
2. A, B
Na výlet do Lanového centra Proud v Olomouci jsme se vydali vlakem. Z olomouckého
nádraží jsme odjeli tramvají k lanovému centru. Tam jsme absolvovali tříhodinový program. Čekali
na nás istruktoři, ti nás rozdělili na týmy po třech žácích.
Nastala výuka, která se dělila na dvě části, a to pro jednotlivce a pro týmy. Začínali jsme na
jednodušších nízkých překážkách, pak jsme postoupili na složitější úkony...
Po absolvování programu jsme si prohlédli historické centrum Olomouce.
Zpáteční cesta nám rychle uběhla a my se šťastně navrátili domů.
7. B
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Sport
Organizačně zkušený tým tělocvikářů připravil za uplynulý školní rok více než dvacet
sportovních akcí a zúčastnil se se svými svěřenci cca stejného počtu soutěží mimo naše město.
Škola má v názvu přívlastek „sportovní,“ má statut Centra sportu AŠSK pro děti sportovně
neorganizované, má Školní sportovní klub, je Sportovním střediskem pro talentované mladé
volejbalisty pod záštitou MŠMT a ČVS, má rozšířenou výuku tělesné výchovy. Žáci zařazeni do
sportovního systému mají 5 hodin tělesné výchovy týdně a 4 tréninkové hodiny kmenového sportu.
Velkou tradici má kromě volejbalu i lehká atletika, jejímiž prvky a speciálními cvičeními
obohacují tělocvikáři téměř všechny hodiny tělocviku. Výsledky jejich svěřenců ve školních
soutěžích jsou možná i proto mimořádně dobré. Škola spolupracuje i s místním fotbalovým klubem,
kde sportuje více než 60 chlapců. Také florbal, stolní tenis, plážový volejbal a nejmladší sport pro
děti 1. stupně, barevný volejbal, si získává své příznivce. V nabídce bojkovské školy jsou i další
netradiční sporty. Přesto bitva s pohodlností a pohybem, s počítačem a pravidelným sportováním
pokračuje. Vítězové zatím nejsou známi.
Sportovní soutěže absolvované žáky II. stupně
Lehká atletika
Zátopkův běh Pod Světlovem – Bojkovice - přespolní běh pro všechny žáky školy
Okresní kolo v přespolním běhu – Uh. Ostroh:
pořadí týmů naší školy: tři 2. místa, jedno 1. místo,
nejlepší jednotlivci: 1. místo Klára Škodová a 1. místo Šárka Šašinková
Krajské kolo v přespolním běhu – Bystřice pod Hostýnem:
5. místo týmu ml. žákyň v sestavě Klára Škodová, Šárka Hledíková, Katka Andrlíková, Pavlína
Ridošková, Marie Kunčarová a Nikola Pešková
10. ročník atletického víceboje – Uherské Hradiště:
1. místo st. žáci i st. žákyně, 3. místo ml. žákyně a 4. místo ml. žáci
nejlepší jednotlivci: 1. místo Robert Dubovský, 2. místo Šárka Šašinková,
3. místo Petr Gago
Sprinterský víceboj – Uherský Brod:
1. místo st. žáci i st. žákyně, dále 3. místo ml. žáci, 4. místo ml. žákyně
nejlepší jednotlivci:
1. místo Šárka Šašinková a Petr Gago, 3. místo Katka Bartošíková, Jan Glajch a Robert
Dubovský
Výškařský mítink – Strání 1. místo, dvě 2. místa, dvě 3. místa
Výškařský mítink – Slavičín – dvě 1. místa, dvě 2. místa, tři 3. místa
Výškařský mítink - Slavičín – dvě 1. místa, tři 2. místa, jedno 3. místo
Nejlepší závodníci:
dívky: Kateřina Bartošíková, Veronika Šašinková, Markéta Kročilová a Šárka Hledíková,
hoši: Tomáš Rapant, Robert Dubovský, Jiří Varous a Michal Sviták
Vánoční turnaj ve smíšeném volejbale – Bojkovice: účast cca 90 dětí
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Okresní kolo stolního tenisu – Kunovice – 1. místo ml. žáci
reprezentovali: Jan Glajch, Martin Krpálek a Martin Kostka
Okrskové kolo ve florbalu – Uherský Brod – 2. místo
Okresní kolo ve florbalu – Uherský Brod – 3. místo
reprezentovali:Páral, Hřib, Varous, Rapant, Gago, Varga, Mikulášek, Martinec, Michalec
Kvalifikace na Mistrovství republiky ve volejbale žáků a žákyň – Bojkovice
Pohár MŠMT ve florbalu – Uherský Brod – 3. místo
Reprezentoval osvědčený tým z předcházejících turnajů
Okrskové kolo v halové kopané – Bojkovice – 1. místo
Okresní kolo v halové kopané – Staré Město – 1. místo
Krajské kolo v halové kopané – Luhačovice – 5. místo
Ve všech kolech reprezentovali: Gago, Varga, Rapant, Dubovský, Varous, Gabrhel, Lekeš,
Jančařík, Slavíček, Gazdík
Pohár Zlínského kraje ve volejbale – Bojkovice – hoši 2. místo a 3. místo,
Pohár Zlínského kraje ve volejbale – Bojkovice – dívky 5. místo
Krajské kolo ve volejbale SŠ – Valašské Meziříčí – hoši 2. místo
Okresní kolo ve volejbale žáků – Bojkovice – umístění našich týmů 1., 2., 3., 4. a 6. místo
Okresní kolo ve volejbale žákyň – Bojkovice – umístění našich týmů 2. a 8. místo
Krajské kolo ve volejbale žáků – Bojkovice – umístění našich týmů 2. a 3. místo
Krajské kolo ve volejbale žákyň – Bojkovice – 5.místo
Okresní kolo v minivolejbalu žáků – Bojkovice – 1. místo, 3. , 4., 5. místo
Krajské kolo v minivolejbalu žáků – Bojkovice – 1. místo a 3. místo
Okresní kolo v minivolejbalu žákyň – Bojkovice – 1. místo
Krajské kolo v minivolejbalu žákyň – Bojkovice – 2. místo
Nejlepšího umístění ve všech soutěžích volejbalu dosáhli tito reprezentanti školy:
ml. žáci: Slavíček, Jančařík, Liška, Glajch, Martinec, Sviták, Polák, Krpálek, Pešek, Varous.
ml. žákyně: Hledíková, Baierová, Andrlíková, Regináčová
st. žáci: Gago, Petráš, Rapant, Mikulášek, Ševčík, Dubovský, Polťák, Kramár, dále Maštalíř,
Varous, Kalous, Mikeska, Polášek, Varga, Švestka
st. žákyně: Gabrhelová, Kramárová, Kročilová, Librová, Šopíková, Kelíšková, Bartošíková,
Kročilová
Coca – Cola Cup /fotbal st. žáci/ – 1. kolo Bojkovice – 1. místo
2. kolo Bojkovice – 1. místo
3. kolo Lipov
– 1. místo
4. kolo Bojkovice – 4. místo
reprezentovali: Gago, Varous, Rapant, Dubovský, Varga, Lekeš, Gabrhel, Mikulášek, Slavíček,
Jančařík, Martinec, Koželuha, Vápeník
Okresní kolo Poháru rozhlasu – Uherské Hradiště:
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ml. žáci: 2. místo
ml. žákyně: 3. místo
st. žáci: 2. místo – postup do krajského kola
st. žákyně: 1. místo - postup do krajského kola
Krajské kolo Poháru rozhlasu – Uherské Hradiště:
st. žáci: 2. místo – 9. místo v České republice!
st. žákyně: 3. místo
Týmy úspěšných družstev tvořil širší výběr nejlepších atletů školy.
Okresní kolo atletického čtyřboje družstev - Uherský Brod
mladší žáci – 2. místo – postup do krajského kola
reprezentovali: Sviták /1464/, Jančařík /1395/, Glajch /1311/, Vápeník /1104/, Klimeš /968/
mladší žákyně: 1. místo – postup do krajského kola
reprezentovaly: Škodová /1931/, Andrlíková /1468/, Hledíková /1138/, Trčková /1327/,
Ridošková /999/
starší žáci: 1. místo – postup do krajského kola
reprezentovali: Rapant /2037/, Dubovský /2030/, Gago /1956/, Michalčík /1707/, Varous
/1701/
starší žákyně – 1. místo – postup do krajského kola
reprezentovaly: Bartošíková /1783/, Staňová /1641/, Kročilová /1486/, Šašinková Š. /1426/,
Poláchová /1365/
Krajské kolo atletického čtyřboje družstev – Valašské Meziříčí:
mladší žáci: neodjeli – sportovní soustředění, mladší žákyně: 3. místo
reprezentovaly: Andrlíková /1696/, Škodová /1647/, Trčková /1599/, Hledíková /1475/,
Ridošková /1391/
starší žáci: 2. místo
reprezentovali: Dubovský /2207/, Rapant /2078/, Michalčík /1897/, Varous /1864/, Kalous /1274/
starší žákyně: 2. místo
reprezentovaly: Bartošíková /1860/, Kročilová /1858/, Šašinková Š. /1732/, Staňová /1535/,
Šašinková V. /1455/
Celostátní testování sportovních schopností starších žáků sportovních středisek volejbalu –
Nymburk – testováno 26 nejlepších družstev ČR – celkem 308 hráčů
Pořadí:
1. České Budějovice
2. BOJKOVICE
3. Ostrava
4. Plzeň
5. Brno
6. Praha – následuje dalších 20 středisek z velkých měst
Reprezentovali:
Kalous /13./, Varous /22./, Rapant /28./, Gago /30./, Dubovský /48./, Ševčík /71./, Ondřej /95./,
Bartošík /99./, Sviták /149./, Mikulášek /179./, Petráš 205./, Varga 219./
Testování se pro zranění nezúčastnili Kramár a Polťák.
Do Krajského centra mládeže Zlínského kraje byli zařazeni hráči Gago, Dubovský, Varous a
Ševčík.
Do širšího reprezentačního výběru Lvíčat ČR /roč. 97/ byli nominování tři hráči našeho střediska –
Robert Dubovský, Jiří Varous a Ondřej Ševčík.
Předmětová komise tělesné výchovy dále zorganizovala dva týdenní lyžařské kurzy v Beskydech.
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Pro žáky 7. ročníku na Sachově studánce a pro vyspělé lyžaře kurz zdokonalovací na sjezdovkách v
Bílé.
Sportovního soustředění v Sidonii se zúčastnilo celkem 61 žáků 6. - 8. roč. sportovních tříd.
Členové komise se zúčastnili celé řady jednodenních a vícedenních seminářů a školení /Bojkovice,
Prostějov, Praha, Čeladná, …/
Komisi s plnou odpovědností a zápalem vedl její předseda Mgr. Vlastimil Ogrodník.
Úspěšně mu sekundovali: Mgr. Jan Staník, Mgr. Petra Brůzlová a Mgr. Zdeněk Ogrodník st.
Spolupracoval s nimi Mgr. Jan Baier.
Zdeněk Ogrodník st.
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V mezinárodní matematické soutěži děti řešily formou testu logické matematické
úkoly. Bylo možné získat až 120 bodů (Klokánci), nebo 60 bodů (Cvrčci). Mezi
Klokánky (4. a 5. třída) byli nejlepší Lenka Rybnikářová, Michaela Gagová a Jan
Koudelík, mezi Cvrčky (2. a 3. třída) nejlépe dopadli Štěpán Frais, Magdaléna
Hofmannová a Magdaléna Hřibová.

Celkem šest týmů hrálo s hokejkou v ruce o letošní titul florbalových borců.
Zápasy byly plné napětí a z celkového vítězství se nakonec radoval tým třídy V.A ve
složení Tomáš Vavrečka, Jiří Šašinka, Kristian Pindur, Jan Koudelík, Michal Vaculín,
Lukáš Stružka a David Michalčík.

V 15. ročníku turnaje v minikopané se nám opět dařilo a po úspěchu v kole
okrskovém si oba naše týmy zahrály okresní finále. Mladší vybojovali čtvrté místo
a moc je mrzela semifinálová prohra v penaltovém rozstřelu a starší, trochu se
smůlou, skončili 5. – 6. A kdo na ligovém stadionu 1. FC Slovácka v Uherském
Hradišti hájil naše barvy? Za mladší (1. – 3. tř.) to byli Jakub Sommer, Erik Bulejko,
Matyáš Liška, Aladar Pilo, Miroslav Koudelík, Matyáš Michalčík, Michal Machala,
Michal Králík, Dominik Kapsa a Adam Kundrata a za starší (4. – 5. tř.) Michaela
Ševčíková, Jakub Lukáš, Radek Pilo, Michael Šebesta, Michal Vyhnálek, Marek
Svoboda, Lukáš Valášek, Roman Trnka, Michal Vaculín, Lukáš Stružka, Tomáš
Vavrečka, Jiří Šašinka a Radek Buriánek.

Letos již potřetí se v naší sportovní hale odehrálo okresní finále ve vybíjené, ve
kterém si zahrálo na 150 dětí ve dvanácti školních týmech okresu. Naši chlapci
se umístili na druhém místě, děvčata pak na místě třetím. Úspěšně nás
reprezentovali: David Baďura, Jan Juřenčák, Michal Vyhnálek, Marek Svoboda,
Tomáš Vavrečka, Lukáš Stružka, Michal Vaculín, Jiří Šašinka, Šimon Gabrhel,
Zbyněk Zábojník, Jakub Podušel, Radek Buriánek, Veronika Šandorová,
Michaela Ševčíková, Michaela Hradská, Eliška Mlčková, Natálie Machalová,
Kateřina Páralová, Lucie Koželuhová, Olga Šimoníková, Barbora Navrátilová,
Hana Maršálková, Linda Prachařová a Ludmila Řiháková.

Ve vědomostní soutěži o Evropské Unii nás na krajském finále v Brně reprezentovala trojice
Adéla Zábojníková, Eliška Mlčková a Michal Králík. Výborným třetím místem se kvalifikovali do
pražského finále, kde ovšem z ekonomických důvodů neodjeli. Škoda.

Celkem 25 medailí si přivezli naši malí atleti z atletické olympiády v Uherském
Brodě a dočkali se i velkého úspěchu v soutěži týmů, když „A“ tým zvítězil a přivezl
si krásný putovní pohár starosty města Uh. Brod a „B“ tým skončil na solidním 6.
místě. Naši medailisté: Erik Bulejko, Nikola Varmužová, Tereza Vápeníková, Michal
Králík, Michaela Ševčíková, David Baďura, Jakub Podušel, Linda Prachařová a
Šimon Gabrhel.

Díky úspěšnému vystoupení v regionálním kole v Otrokovicích (2. místo z 32 škol) si náš tým
atletů 2. – 5. ročníku vybojoval účast v celostátním finále v Praze. Za přítomnosti skvělých
patronů soutěže, mistrů světa Tomáše Dvořáka a Ludmily Formanové, si náš tým nevedl zle a ze 42
škol mu pro letošek patří 14 příčka v republice. Tým tvořili Erik Bulejko, Nikola Varmužová,
Michal Králík, Štěpánka Michalčíková, David Baďura, Michaela Ševčíková, Lucie Koželuhová,
Jakub Podušel, Šimon Gabrhel a Linda Prachařová.

Ve školním kole si v dlouhodobé soutěži zaluštilo přes 30 dětí. Nejlepší
čtveřice dívek nás pak reprezentovala v regionálním finále v Uherském
Hradišti, odkud pravidelně přivážíme medailová umístění. A letos tomu nebylo
jinak. Šampionkou se stala Natálie Fojtíková, třetí místo ve své kategorii
získala Nikola Svozilová, pátá byla Linda Prachařová a desátá Magdaléna
Hřibová.
V mezinárodní sportovní soutěži Zlínský Vorvaň, ve které nerozhoduje jen
rychlost, síla, vytrvalost a obratnost, ale též týmová spolupráce a
soudržnost, si pravidelně nevedeme zle. I letos jsme vyslali kvalitní tým,
který si nakonec vybojoval ve velké konkurenci skvělé 5. místo. Dobrou
partu vytvořili Michal Králík, Michaela Hradská, Šimon Gabrhel, Pavlína Ridošková, Michal
Sviták a Ondřej Maštalíř.
Společnost ČEZ uspořádala letos již druhý ročník
sportovní soutěže pro žáky ZŠ. Měli jsme štěstí, že
jsme se dostali mezi 200 škol v republice, které mohly mezi sebou na dálku soutěžit. Na
republikové finále jsme sice neměli, ovšem umístění našich týmů v rámci regionu tří moravských
krajů určitě není ostudou a výkony některých jednotlivců jsou srovnatelné s absolutní špičkou
republiky. V konkurenci třiceti škol se umístil tým 1. – 4. ročníku na 13. místě (nejlepší z našich
Michal Vyhnálek a Michaela Ševčíková) a tým 5. – 9. ročníku na skvělém 5. místě (nejlepší Jiří
Varous a Šárka Hledíková).

Jsme sportovní škola a s volejbalem začínáme už na 1. stupni. V minivolejbalovém
turnaji dvojic čtvrťáků a páťáků si zahrálo celkem 32 dětí. Z dvouhodinového
maratonu utkání vyšli nejlépe čtvrťáci Jan Juřenčák a Michael Šebesta a páťáci Jan
Koudelík
a
Jakub
Podušel.

Stránka pro zábavu

Mimozemšťané opouštějí naši planetu.
Jejich lodě startují z připravených plošin.
Dokážeš najít, ke kterým lodím vedou
jednotlivé rampy?

Algebrogram
Doplň místo písmen číslice tak, aby byla naznačená početní
operace správná.

Hádej!
Pan Kocourek šel do Kocourkova. V půli cesty potkal čtyři babičky. Každá babička nesla
čtyři tašky a v každé tašce čtyři kočky. Každá kočka měla čtyři koťata. Kolik koťat nesly
babičky do Kocourkova?

Vylušti si sudoku
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