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Pasování prvňáčků
1. září 2014
Začíná další školní rok na „Šestce“ a s ním přichází i vítání a pasování nových
prvňáčků. Tento rok se na škole otevřely tři první třídy: 1. A, 1. B a 1. C. Rodiče i děti
se nejprve seznámili se třídou, kterou budou noví žáčci navštěvovat a s paní
učitelkou, která je bude učit. Poté se přesunuli do školní auly, kde všechny přivítal
pan ředitel Lukáš Synek a pasoval malé školáky na PRVŃÁČKY.
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Zahájení výuky šachů
15. září 2014
Dne 15. 9. 2014 byla ve školní aule slavnostně zahájena výuka šachů. Děti si
společně zahrály pohádku o šachovém království.
O výuce šachů na naší škole natáčelo ostravské studio České televize. Tentokrát se
jednalo o živý vstup do pořadu Studio 6. Premiérově se pak u nás natáčela
rozhlasová reportáž.
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Den sportu a jazyků na 1. stupni
25. září 2014

Den sportu a jazyků na 2. stupni
26. září 2014
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Ocenění ve výtvarné soutěži
září 2014
V minulém školním roce se žáci 1. stupně zúčastnili výtvarné
soutěže, která proběhla v rámci projektu „Ovoce do škol“. Vítězné
práce se dočkaly prezentace v podobě vydaného pexesa. Tohoto
úspěchu dosáhla z naší školy Simona Kahánková ze třídy 5. A.
Jako odměnu navíc získala velký koš s ovocem.
Do projektu „Ovoce do škol“ je naše škola zapojena i v letošním
školním roce a žáci 1. stupně se tedy opět mohou těšit
na bezplatné balíčky s ovocem a zeleninou.

Přespolní běh 2. stupně
30. září 2014
Poslední zářijový den proběhlo okrskové kolo základních škol v přespolním běhu.
Naše družstva se v silné konkurenci neztratila, i když děvčatům jejich výkony na
postup do okresního kola nestačily.
Mladší dívky ve složení Magdalena Krtková, Viktorie Murková ze 6. A, Renata
Gajová ze 7. B a Lenka Phamová ze 7. A skončily na 7. místě, starší holky byly páté
(běžely Zuzana Durčáková z 8. A, Klára Štíhlová, Veronika Pavlásková z 9.A , Hana
Nováková, Tereza Koutná z 9. B a Zuzka Pavelková z 8. C).
Klukům se dařilo více – mladší žáci obsadili krásné 2. místo (Patrik Bartoš, Damián
Hlaváč, Tomáš Havránek z 6. A, Jakub Gřunděl ze 7. C, Tomáš Kopčo ze 7. B) a
starší kluci celkově vyhráli (Jan Kváš z 9. A, Dominik Francek z 9. B, Jan Kubala,
Patrik Lučan, Pavel Fuciman z 8. A a Kristián Jonáš z 8. B).
Jan Kváš nenašel přemožitele a vyhrál celý závod mezi staršími kluky, k jeho výkonu
blahopřejeme a děkujeme nejen jemu, ale i všem reprezentantům školy.

Okrskové kolo v přespolním běhu 1. stupně
říjen 2014
Okrskové kolo přespolního běhu pro 1. stupeň proběhlo za deštivého podzimního
dopoledne v areálu u Sokolovny ve Frýdku. Našich devět závodníků si vedlo velmi
dobře a vybojovali jsme čtyři druhá místa a tím i čtyři postupy do okresního kola.
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Mezi prvňáky si postup vybojoval Tobiáš Garčic (1. A), mezi druhačkami Barbora
Kvášová (2. B), u třeťaček Hana Maštalířová (3. B) a mezi čtvrťáky Štěpán Surma (4.
A). Školu dále reprezentovali Anna Smolenová (1. B), Mário Murín (2. A), ze 4. A
Marie Konečná, z 5. A Nikol Nováková a Jakub Koutný.

Přespolní běh – okresní kolo
3. říjen 2014
V Třinci proběhlo okresní kolo pro žáky 2. stupně 3. října. Obě družstva chlapců
v silné konkurenci skončila shodně na 5. místě. Mezi jednotlivci se prosadil Jan Kváš
z 9. A, který doběhl druhý. V týmu dále běželi Jan Kubala, Patrik Lučan, Pavel
Fuciman a Miroslav Bača z 8. A.
Družstvo mladších žáků tvořili: Patrik Bartoš, Damián Hlaváč, Tomáš Havránek z 6.
A, Jakub Gřunděl ze 7. C a Tomáš Kopčo ze 7. B.
Žáci 1. stupně měli své okresní kolo v Jablunkově 8. října. Mezi prvňáky skončil na
devátém místě Tobiáš Garčic (1. A), všichni další závodníci skončili ve svých
kategoriích na pěkném šestém místě: mezi druhačkami Barbora Kvášová (2. B), u
třeťaček Hana Maštalířová (3. B) a mezi čtvrťáky Štěpán Surma (4. A).

Prima pokusy
6. října 2014
6. a 8. 10. se děti z většiny tříd 1. stupně zúčastnily Prima pokusů. První třídy během
dvou vyučovacích hodin viděly pomocí speciálních brýlí „duhu“ všude kolem nás,
míchaly barvičky, vytvořily sopky a vyrobily potápěče, kterého si odnesly domů.
Nakonec si děti vyzkoušely, jak můžeme brčko pomocí tření „přilepit“ na tabuli či
stěnu. Pokusy se dětem líbily a těší se, co si paní „kouzelnice“ připraví příště.
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Indiánská stezka
4. listopad 2014
Dne 4. 11. uspořádaly vychovatelky pro děti školní družiny Indiánské odpoledne plné
soutěží a zábavy. Děti měly možnost na jednotlivých stanovištích uplatnit svou
šikovnost, odvahu, zdatnost i obratnost v různých netradičních soutěžích.: HOD NA
BIZONA, CESTA PŘES ŘEKU PO KAMENECH, INDIÁNSKÁ STEZKA ODVAHY,
PŘECHOD PO LANĚ. V jednotlivých odděleních probíhala výroba čelenek, pásků,
indiánských lapačů snů. Děti si také mohly u klavíru zazpívat indiánské písně.
Namalovaly si totemy a vybarvovaly mandaly.

Paragrafiáda
6. listopad 2014
V malé mistrovství 6. ZŠ se změnila vědomostní a dovednostní soutěž „Paragrafiáda
aneb Nebojte se veřejné správy“, která se konala dne 6. listopadu na Gymnáziu a
Střední odborné škole Frýdek-Místek. Ve svých vědomostech a dovednostech v
oblasti veřejné správy zde soutěžilo 36 žáků z 12 základních škol a hned čtyři
zástupci 6. ZŠ se umístili v první desítce a díky tomu získali i bodový bonus při
případném zájmu dělat přijímací zkoušky na výše uvedenou střední školu. Úspěch
ŠESTKY umocnilo i celkové vítězství Evy Miřinské ze třídy 9.A, která obdržela kromě
dalších cen i putovní pohár. Velké poděkování za přípravu žáků na soutěž patří
paním učitelkám Evě Kolářové a Radce Sasýnové.
Umístění žáků naší školy:
1. místo: Eva Miřinská (9.A)
3. místo: Tereza Kanioková (9.A)
5. místo: Nikol Greschnerová (9.A)
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7. místo: Martin Havlík (9.B)

Školní kolo v šachu
7. listopad 2014
Blíží se nám termín okresních kol v šachu, proto jsme ve spolupráci s panem
Antonínem Surmou z Beskydské šachové školy uspořádali 7. 11. školní kolo pro
1. stupeň. Náš současný nejlepší hráč Petr Gnojek byl nominován do okresního kola
za 2. stupeň, takže se turnaje neúčastnil.
Do šachových partií na 7 kol se zapojilo 28 žáků včetně těch nejmladších z 1. tříd,
kteří rozhodně za svými staršími spolužáky nezaostali. Všem dětem děkujeme za
účast, zvláštní poděkování patří třem děvčatům, která se nebála a do turnaje se
přihlásila.
Celkovým vítězem se stal již „ostřílený“ šachista z 5.A Tomáš Valošek, druhý skončil
Vladimír Kuča ze 4.A a na třetím místě se umístil Michael Sedláček z 5.A. Tuto
trojici doplní do okresního kola Jan Gnojek z 2.A, který skončil čtvrtý.
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Fyzikální liga
10. listopad 2014
Náročný úkol v podobě obhajoby loňského vítězství ve Fyzikální lize měli žáci naší
školy 10. listopadu na frýdeckém gymnáziu. Ovšem svůj úkol a cíl zvládli na
výbornou a titul šampióna ve fyzice zůstal na „ŠESTCE“. Na úspěchu se podíleli:
Vojtěch Volný, Libor Staněk, Jan Kváš a Martin Havlík. Velké poděkování patří paní
učitelce fyziky Lucii Seidlerové.

Okrsková kola v kopané
12. listopad 2014
V tomto týdnu proběhla v naší hale okrsková kola v halové kopané. Ve středu 12.
listopadu odehráli svůj turnaj mladší žáci.
V prvním zápase naši porazili 1:0 kluky z Raškovic, v druhém zápase nedali šanci
týmu z Paskova a přehráli ho 7:0. Poslední zápas proti 8. ZŠ byl utkáním dvou dosud
neporažených družstev. Finále bylo velmi napínavé, naši kluci bojovali, ale nakonec
prohráli nejtěsnějším rozdílem 0:1 a obsadili tak 2. místo.
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Složení týmu: brankář Patrik Bartoš, Tomáš Havránek a Tonda Borák z 6.A, Tomáš
Kopčo, Dominik Vlačuha, Honza Šromek a Dominik Brojač (7.B), Kuba Gřunděl (7.C)
a Matěj Křenek (7.A).
O den později hráli svůj turnaj starší kluci, nominováni byli hlavně žáci 8. ročníku.
Nakonec nás reprezentovali z 8.A Jan Kubala, Patrik Lučan, Nick Dudáš, Mirek Bača
a Jakub Ondrušík, z 8.B Kristián Jonáš, Daniel Macek a Daniel Gara a z 9.A Miloslav
Merta.
V turnaji se sešlo šest týmů a my jsme byli nalosováni do skupiny „B“ spolu s týmem
4. ZŠ a Gymnázia P. Bezruče. Skupinu „A“ pak obsadily týmy 8. ZŠ, ZŠ Raškovice a
ZŠ Paskov.
Klukům se hned první zápas vyvedl a nad gymnáziem vyhráli 4:2. Druhý zápas byl
velice těžký a naši hoši uhráli s budoucími finalisty turnaje ze 4. ZŠ pouze remízu
1:1. Nakonec nám jedna remíza a jedna výhra stačila na 1. místo ve skupině a
postup do semifinále. Tam jsme se utkali s druhým týmem skupiny „A“, ZŠ Paskov.
Utkání to bylo velice vyrovnané, ale nakonec jsme se po prohře 1:2 museli spokojit
jen s bojem o 3. místo. Kluci z Paskova nakonec celý turnaj vyhráli a postoupili do
okresního kola.
My jsme se ale soustředili na výkon v boji o 3. místo. Zvítězili jsme sice těsně 2:1
s týmem 8. ZŠ, nicméně to byl perfektní výkon našeho týmu a zasloužili jsme se o
krásné 3. místo v celém turnaji.

Barevný den
27. listopad 2014
V tento listopadový den proběhl na naší škole opět barevný den, a to v černobílých
barvách.
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Výtvarná dílna
4. prosinec 2014
Dne 4. 12. 2014 školní družina ve spolupráci s panem Samuelem Fojtů připravila pro
žáky a rodiče Výtvarnou dílnu. Děti si mohly zakoupit různé tvary sklíček a poté si je
vymalovat dle vlastní fantazie. Vytvořily si tak náušnice, přívěšky, malované svíčníky
a další krásné a zajímavé věci. Kdo nechtěl vytvářet, mohl si koupit hotové výrobky,
např.: Sadu náušnic s přívěškem, barevného andělíčka na zavěšení, přívěšek
s iniciálou. Akce i přes malou účast byla velmi pěkná a ti, kteří přišli, byli spokojeni a
odnášeli si pěkné výrobky.
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Okresní přebor v šachu
5. prosinec 2014
Skvělého úspěchu dosáhli 5. prosince šachisté naší školy. V okresním přeboru 6. –
9. tříd se v konkurenci 8 družstev umístili na krásném 2. místě. V konečné tabulce
dosáhli stejného počtu bodů jako vítězové a o konečném vítězi rozhodli v náš
neprospěch až pomocné body. Úspěšní šachisté Petr Gnojek, Jakub Linha, Tomáš
Filip a Radek Halamíček si zajistili postup do krajského přeboru.

Zpívání pod stromem a Festival pěveckých
sborů
prosinec 2014
Náš pěvecký sbor se letos opět zúčastnil předvánočních akcí, které mají navodit tu
správnou vánoční atmosféru.
V pondělí zazpíval pod vánočním stromem na místeckém náměstí a v úterý nechyběl
na již 12. ročníku Festivalu pěveckých sborů v Lidovém domě. Letos vystoupilo devět
sborů z různých částí našeho kraje a ani náš sbor se ve velké konkurenci neztratil.
Vyzpíval si bronzové pásmo.
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Všem členům sboru děkujeme za krásné vystoupení, Kláře Beránkové za kvalitní
klavírní doprovod, p.uč.Rzymanové za nácvik, přípravu a doprovod na soutěž.

Mikuláš na „ŠESTCE“
5. prosinec 2014
Naši školu navštívily bytosti nadpozemské i podpozemské.

Čertovská a Mikulášská laťka
5. prosinec 2014
V pátek 5. prosince proběhl v hale školy jubilejní 20. ročník Mikulášské laťky. I přes
řadu kvalitních výkonů nepadl žádný z rekordů minulých ročníků.
Mikulášské laťce předcházela Čertovská laťka pro 4. a 5. třídy, která se na škole
uskutečnila posedmé. Malí skokani se na soutěž těšili a nakonec jich dorazilo 33.
Vítězkou v nejmladší kategorii 4. tříd se stala Tereza Fryščoková (4.B) výkonem 95
cm a mezi čtvrťáky Michael Luther (4.B), který skočil 105 cm.
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Pátý ročník ovládli Eliška Skotnicová (5.A) výkonem 115 cm a Michael Sedláček
(5.A), který překonal laťku ve výšce 120 cm.
Pochvalu a uznání si ale zaslouží všichni závodníci, kteří se zúčastnili a předvedli tak
spolužákům, jak se naučili do výšky skákat.
Mikulášská laťka proběhla za účasti 58 skokanů, což potěšilo zejména vyučující
tělesné výchovy.
V šestých třídách vyhrála Nikola Pokorná (6.B) výkonem 110 cm, mezi kluky Damian
Hlaváč (6.A) - 125 cm. Nejpočetnější zastoupení měly kategorie sedmých tříd. Mezi
holkami vyhrála Klára Havelková (7.A), která skočila 130 cm, a Jakub Gřunděl (7.B)
výkonem 140 cm. Nejméně dívek bylo v kategorii 8. tříd. Vyhrála Marie Bílá (8.B),
která zdolala 130 cm, mezi kluky zvítězil Kristián Jonáš (8.B) – 155 cm. V kategorii
dívek 9. ročníku vyhrála Denisa Říhová (9.A) výkonem 135 cm. Vyvrcholením dne,
bohužel už bez přítomnosti diváků, neboť se soutěž kvůli velkému množství skokanů
protáhla, byla soutěž nejstarších kluků. Vítěz v kategorii skokanů 9. tříd Filip Šerý
(9.A) překonal laťku ve výšce 160 cm!!

Florbal – okrsková kola
9. prosinec 2014
Florbalový tým naší školy složený z žáků 6. a 7. tříd se 5. prosince zúčastnil
okrskového kola konaného na 7. ZŠ. Kromě našeho družstva se turnaje zúčastnily
florbalové týmy z Raškovic, Starého Města, 7. ZŠ a 8. ZŠ. V úvodním zápase jsme
po velmi dobrém výkonu porazili Raškovice 3:0, ve druhém jsme i přes slibný začátek
prohráli s týmem Starého Města 1:3, ve třetím nás čekala silná 8. ZŠ.
Po nepovedeném prvním poločase, ve kterém jsme inkasovali čtyři branky, kluci
zabojovali a postupně snížili na 2:4, závěr utkání jim však nevyšel a nakonec prohráli
2:6. V posledním zápase turnaje jsme se utkali s domácím týmem ze 7. ZŠ, ale opět
jsme pouze dotahovali náskok soupeře a i přes relativně dobrý výkon jsme si odnesli
porážku 3:5. V turnaji jsme nakonec obsadili 4. místo. Klukům děkujeme za bojovnost
i přesto, že se hra v některých okamžicích nedařila. Doufáme, že si z určitých
záležitostí vezmou ponaučení a příště svůj výkon, především v obraně, zlepší.
Dne 9. 12. 2014 se uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu starších chlapců. Turnaj
proběhl na 7. ZŠ ve Frýdku–Místku a zúčastnilo se ho 6 družstev z Frýdku–Místku
a okolí. Naši hoši se neztratili a v předvánočním čase si dobře zahráli.
Hoši ve složení Lukáš Garba, Filip Matějka, Kuba Ondrušík a Nick Dudáš z 8.A,
Petr Bujnoch z 8.C, Dan Gara z 8.B, Honza Kváš, Honza Rzyman a Michal
Kvasňák z 9.A zahájili turnaj výborně a vyhráli se ZŠ Staré Město vysoko 4:0.
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Druhý zápas už byl složitější, ale i tak se hoši snažili a s žáky 8. ZŠ sehráli, alespoň
v první polovině, vyrovnaný zápas. Bohužel jim závěr utekl a prohráli nakonec 2:4.
Tímto výkonem si vybojovali 2. místo ve skupině a postoupili do semifinále.
Semifinálový soupeř již byl nad jejich síly, v zápase o postup do finále prohráli
s gymnáziem Petra Bezruče 0:2. I tak ale podali vynikající výkon a postoupili do
bojů o 3. místo.
Závěrečný zápas se jim moc povedl, nedali soupeřům ze 7. ZŠ vůbec šanci. Po 14
minutách urputného boje jasně vyhráli 4:1 a získali výborné 3. místo v celém turnaji.
Turnaj se klukům povedl, zvlášť Filip Matějka a Dan Gara střelecky zazářili a
postarali se ovětšinu gólů našeho týmu. Všem hochům patří velký dík za vzornou
reprezentaci školy.

Vánoční jarmark
11. prosinec 2014
Ve čtvrtek 11. prosince se na naší škole konal tradiční vánoční jarmark. Návštěvníci,
kterých se opět sešlo velké množství, si mohli zakoupit domácí cukroví, perníky,
svícny, betlémy a nejrůznější drobné dárky. Děkujeme všem, kteří tuto krásnou akci
naší školy podpořili.

Vánoční nota
prosinec 2014
Pěvecká sólová soutěž Vánoční nota se letos konala již po jedenácté. Jelikož každá
škola může vyslat jen dva zástupce, byl výběr opět těžký. Naši školu tentokrát
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reprezentovali ADÉLA DLUHOŠOVÁ z 1.B a TOMÁŠ VALOŠEK z 5.A. Oba zpívali
krásně a porota to také ocenila.
V druhé kategorii si Adélka vyzpívala 2. MÍSTO a Tomáš si ve třetí kategorii došel
pro ZLATO!

Krajský přebor v šachu – 2. místo
15. leden 2015
Dne 15. ledna se ve SVČ Klíč konal krajský přebor školních družstev 6. – 9. tříd
v šachu.
Za naši školu se této prestižní akce zúčastnili:
Tomáš Filip – 7.A
Radek Halamíček – 6.A
Petr Gnojek – 4.B
Jakub Linha – 8.A
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Celkové pořadí:
Poř. Družstvo
1

Gymnázium P.B., Frýdek-Místek

2

6.ZŠ, Frýdek-Místek

3

5.ZŠ, Frýdek-Místek

4

ZŠ Otická, Opava

5

Gymnázium Komenského, Havířov

6

ZŠ, Dětmarovice

7

ZŠ Zelená, Ostrava

8

ZŠ, Vrbno pod Pradědem

9

ZŠ, Dolní Benešov

10

ZŠ, Albrechtice

11

Masarykovo Gymnázium, Příbor

12

Gymnázium M.K., Bílovec

13

Gymnázium Matiční, Ostrava

Skvělé výkony podali všichni chlapci, přesto bychom chtěli vyzvednout výkon Petra
Gnojka ze 4.B, který, přestože věkem stále patří do mladší kategorie, dokázal zvítězit
nad staršími protihráči ve všech sedmi partiích.
Celkově si těmito kluci zajistili výborné 2. místo a postup do celostátního přeboru.

Školní kolo recitační soutěže – 2. stupeň
21. leden 2015
III. kategorie (žáci 6. a 7. tříd)
1. Klára Beránková, 7.A
2. Kristýna Smeliková, 7.A
3. Kristýna Zatloukalová, 6.A
IV. kategorie (žáci 8. a 9. tříd)
1. Denisa Říhová, 9.A
2. Zuzana Durčáková, 8.A
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3. Jana Margita Bretzová a Lucie Kohoutková, 9.A

Školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň
27. leden 2015
Školní kolo recitační soutěže 1. stupně se konalo 27. ledna ve školní aule. Žáci
soutěžili ve třech kategoriích a na prvních třech místech se umístili tito žáci: 0.
kategorie – 1. třídy 1. místo – Natálie Keprtová 1.C 2. místo – Viktorie Heřmánková
1.B 3. místo – Adéla Koňuchová 1.A 1. kategorie – 2. a 3. třídy 1. místo – Zuzana
Maršálková 3.A 2. místo – Mário Murín 2.A 3. místo – Viktor Dufek 2.B 2. kategorie
– 4. a 5. třídy 1. místo – Nikola Dostálová 5.B 2. místo – Tomáš Valošek 5.A 3. místo
– Elen Vilášková 4.A Žáci, kteří se umístili na prvních dvou místech, postupují do
okresního kola, které se bude konat na ZŠ ČSA 570 (Osmička) dne 17. 2. ve 14:00
hod.

Miniparalympiáda
27. leden 2015
V měsíci lednu si děti měly možnost vyzkoušet alespoň na pár chvil jaké to je, žít
s nějakým omezením neboli handicapem, nemít třeba ruce, nohy, ztratit sluch nebo
přijít o zrak. V naší sportovní hale si v úterý 27. ledna poměřily své síly hned
v několika disciplínách. Soutěžily např. ve stavění věže z kvádrů pomocí jedné ruky,
rozvazovaly jednou rukou uzly, trefovaly se do koše poslepu nebo stavěly věž z válců
pouze pomocí nohou. Ve družstvech pak děti absolvovaly slalomy po jedné noze a
jízdy trakařů ve dvojicích. Pomocí znaků, které ukazovala paní vychovatelka,
prováděly děti různé cvičební úkony, jako je leh na břicho, poskoky, dřep. V průběhu
ledna si děti v jednotlivých odděleních vyzkoušely třeba malování obrázku se
zavázanýma očima nebo si balily svou aktovku pouze jednou rukou. Ne vždy se jim
vše podařilo, jak by chtěly, ale alespoň viděly, že naši handicapovaní spoluobčané to
v běžném životě nemají vůbec jednoduché.

Potravinová sbírka pro Ukrajinu
12. únor 2015
Dne 12. února proběhla na naší škole potravinová sbírka pro
válkou postiženou Ukrajinu. Ukázalo se, že žáků, rodičů a
zaměstnanců školy ochotných pomoci je na ŠESTCE opravdu
hodně. Díky vám se podařilo sesbírat velké množství
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trvanlivých potravin a zdravotnických a hygienických potřeb (celkem se jedná o 16
plných krabic od banánů). Tato sbírka bude odeslána přes humanitární organizaci
Adra přímo do ukrajinského Mukačeva, kde se sice přímo nebojuje, ale z důvodu
války v zemi se propouštějí zaměstnanci, nevyplácejí se mzdy, vše výrazně zdražuje
a řada lidí nemá prostředky na základní životní potřeby.

Školní kolo pěvecké soutěže – 1. stupeň
19. únor 2015

Dne 19. února 2015 se konalo školní kolo pěvecké soutěže Loutnička 1. stupně.
Výsledky:
Nultá kategorie 1. třídy
1. Adéla Dluhošová – 1.B
2. Anna Smolenová – 1.B
3. Natálie Keprtová – 1.C

První kategorie 2. a 3. třídy
1. Matyáš Paseka – 2.A
2. Veronika Větřilová – 3.B
3. Žaneta Buryová – 3.A

Druhá kategorie 4. a 5. třídy
1. Tomáš Valošek – 5.A
2. Jiří Skotnica – 4.B
3. Laura Táborská – 5.B
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Lyžáček 1. stupeň
23. – 27. únor 2015
V pondělí odjela skupinka 30 lyžařů zdokonalovat své umění do střediska SKI Park
Gruň. Pondělní oběd si zasloužili po pěším 5ti kilometrovém výstupu od autobusu k
chatě. Po ubytování a dobrém obědě následovalo rozdělení do týmů Brumíků,
Sněhuláků a Čmeláků a začal výcvik a jízdy na vleku. Po večeři se děti seznámily s
povinnostmi lyžařů na svahu a pak spánek.
Úterní výcvik začali Brumíci a Sněhuláci na hlavním vleku, Čmeláci se zdokonalovali
na pomě. Kuřecí řízek s kaší byl všem odměnou a po odpoledním klidu se
pokračovalo.
Třetí den dopoledne všechna družstva zdokonalovala své umění, obloučky i pády.
Bohužel fotky nejsou k dispozici kvůli totální mlze, ve které instruktorky měly
problém najít “své” děti na vzdálenost 10 metrů. Následovalo povinné odpolední
volno od lyžování, které mělo náplň turistického výletu do okolí a bylo spojeno s
návštěvou zrenovovaného hotelu Charbulák.
Čtvrteční ráno na Gruni vypadalo pohádkově. V noci připadlo 5 cm čerstvého sněhu,
takže hned po snídani vyrazily týmy Brumíků a Sněhuláků, aby byly na vleku brzy a
měli tak možnost vyzkoušet si jízdu po sjezdovce jako první. Během dopoledne
všichni včetně Čmeláků pilovali obloučky mezi slalomovými brankami a po obědě
mohl začít závod ve slalomu “O zlatou lyži Gruně”. Závod bohužel pro mlhu nemohl
být natáčen. Večerní vyhlášení a předání cen proběhlo úspěšně stejně jako
závěrečná diskotéka.
V pátek po snídani začalo balení, dopolední lyžování a druhá část balení a uklízení
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Výtvarná soutěž školních družin
25. únor 2015
Výtvarná soutěž školních družin se konala 25. února 2015 na 5. ZŠ ve FrýdkuMístku. Této soutěže se zúčastnili i žáci naší školy. Jako soutěžní téma si vylosovali:
Probouzíme jaro. Reprezentovali nás: Pokorná Nicol 1.C, Tarožíková Michaela 2.B,
Veličková Nikol 3.B, Klekarová Sofie 4.B, Roman Ondřej 5.A
Umístění:
2. místo Klekarová Sofie
3. místo Veličková Nikol
3. místo Roman Ondřej

Malý doktor
26. únor 2015
Před jarními prázdninami 26. února ve školní družině proběhl projektový den „Malý
doktor“. Žáci pracovali ve třech skupinkách. První skupinku vedla maminkazdravotnice Martina Marciňová, která s dětmi probírala resuscitaci neboli oživování
člověka. Vše kolem této problematiky dětem vysvětlila a prakticky ukázala na
modelové figuríně. Většinou všechny děti si oživování také samy vyzkoušely. Druhá
skupinka pracovala pod vedením maminky-zdravotnice Martiny Najmanové, která
dětem podávala praktické informace, jak se mají zachovat např.: při nalezení klíštěte
na těle, při uštknutí hadem nebo při bodnutí vosou či včelou. Třetí skupinku vedla
maminka-zdravotnice Lucie Smolenová, která s dětmi rozebrala téma astmatu a
alergií. Vysvětlila jim, jak by mohly pomoci někomu při záchvatu, ukázala jim
pomůcky, které astmatici používají. Všechny děti prošly postupně všemi skupinkami.
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Na závěr tohoto projektového odpoledne si mohl každý vyzkoušet test ze
zdravovědy.

Výtvarná soutěž – 1. stupeň
březen 2015
Krásného úspěchu dosáhl v jihočeském Písku Tomáš
Valošek, který ve výtvarné soutěži na téma „Moje
pohádková bytost“ zvítězil v kategorii 4. a 5. třída.
Gratulujeme a přikládáme Tomášův obrázek.

LOUTNIČKA – pěvecká soutěž
březen 2015
V měsíci březnu již tradičně probíhá soutěž v sólovém zpěvu Loutnička. I letos tomu
nebylo jinak. 18. března se konalo obvodní kolo této oblíbené pěvecké soutěže.
V něm si zazpívali nejlepší zpěváci ze všech škol Frýdku-Místku a okolí. Soutěží se
ve čtyřech kategoriích, od nejmladších žáků až po ty nejstarší. Naši zpěváci
vystupovali ve třech kategoriích. V první nás reprezentovala ANNA SMOLENOVÁ a
ADÉLA DLUHOŠOVÁ z 1.B, v druhé kategorii zpívali MATYÁŠ PASEKA z třídy 2.A
a VERONIKA VĚTŘILOVÁ z 3.B. V poslední kategorii vystupovali JIŘÍ SKOTNICA
ze 4.B a TOMÁŠ VALOŠEK z 5.A.Všichni zpívali moc krásně, nic nezkazili, a proto
jim všem patří velké poděkování. Konkurence byla silná, a tak to naši žáci neměli
jednoduché. Hodnotit zpěv je velmi obtížné, protože výkony se nedají změřit metrem
či stopkami! Takže vybrat ty nejlepší není jen tak!
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Proto můžeme být velmi pyšní na ADÉLKU DLUHOŠOVOU, která si vyzpívala ve
své kategorii 1. MÍSTO. Adélka si tedy zazpívá na Koncertě vítězů, který se letos
nově koná v Rytířském sále frýdeckého zámku.

Postup do krajského kola v recitaci
březen 2015
Do okresního kola 44. ročníku soutěže mladých recitátorů, které proběhlo 19. března
v základní umělecké škole, se z naší školy probojovaly hned dvě žákyně ze 7.A, a to
Klára Beránková a Kristýna Smeliková. Ve III.
kategorii, v níž soutěžily, měly v konkurenci 17 dalších
žáků a žákyň velice těžkou pozici. V prvním soutěžním
kole předvedly velmi pěkné výkony a obě rozhodně
patřily k tomu lepšímu, co diváci viděli a slyšeli. Jak se
později ukázalo, porotě první kolo dostatečně stačilo
k tomu, aby z něj vzešli dva postupující do krajského
kola. Pro naši školu pak bylo skvělé, že jednou
z postupujících se stala Klára Beránková. Oběma
děvčatům děkujeme za svědomitou přípravu a
reprezentaci školy a Kláře přejeme v krajském kole 14. dubna v Ostravě hodně
štěstí.

Den učitelů aneb Den naruby a Ámos Šestky
březen 2015
Tradičně jako každý rok i letos se na naší škole slavil Den učitelů, a to „Dnem
naruby“. Žáci devátých tříd převzali nejen výuku ve třídách, ale také dozory na
chodbách a vedení celé školy. Od první po sedmé třídy nastoupili před tabule krásně
oblečené dámy a pánové s připravenou výukou pro své mladší spolužáky. Po
povedeném dopoledni se všichni přesunuli do haly školy, kde proběhlo slavností
vyhlášení „Ámose Šestky“. Mezi různými kategoriemi (nejvtipnější, nejspravedlnější
či nejlepší vyučující druhého stupně) si také žáci devátých ročníků připravily různá
vystoupení.
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Matematické soutěže
březen, duben 2015
Skvělého výsledku dosáhl Tomáš Filip ze třídy 7.A, který se v okresním kole
soutěže Matematický klokan umístil na 2. místě z 1264 soutěžících.
GRATULUJEME a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Dne 8. dubna se konalo okresní kolo Matematické olympiády. V nabité konkurenci
se výrazně prosadili žáci „ŠESTKY“ a potvrdili skvělou úroveň výuky matematiky na
naší škole. V kategorii 6. tříd se na 1. místě (z 96 soutěžících) umístil Matěj
Chovanec ze 6.A. Mezi úspěšné řešitele se v této kategorii zařadili i Lukáš Štefek (7.
místo) a Radek Halamíček (11. místo). V kategorii 7. tříd se společně na 3. místě (z
57 soutěžících) umístili Jana Stavárková a Tomáš Filip ze 7.A. Úspěšnou řešitelkou
se v této kategorii stala i Natalia Koláčková (10. místo). V kategorii 8. tříd se stal
úspěšným řešitelem Jakub Linha (12. místo z 58).

Halové turnaje – 1. stupeň
duben 2015
Nejprve smíšený tým 4. – 5. tříd bojoval v okresním kole v přehazované. Na postup
mezi nejlepší čtyři týmy naši nestačili, nepostoupili ze skupiny a mezi 10 týmy tak
obsadili společně se ZŠ Pstruží 5. – 6. místo. O toto umístění se zasloužili:
Skotnicová Eliška, Nováková Tereza, Chrastinová Karolína, Sedláček Michael,
Koutný Jakub, Kulštejn Daniel, Roman Ondřej, Rýpar Martin, Buchta Jakub.
Dalším turnajem bylo okrskové kolo vybíjené chlapců, kde naši skončili na 3.
místě. V týmu bojovali: Bílek Tomáš, Radil Ondřej, Tvardek Jaroslav, Buchta Jakub,
Havránek Petr, Sedláček Michael, Kakara Mário, Koutný Jakub, Kulštejn Daniel,
Roman Ondřej, Valošek Tomáš, Vlačuha Dušan. Nejlepší umístění tak vybojovaly ve
vybíjené děvčata 4. – 5. tříd, které v okrskovém kole skončily na 2. místě, to už však
nezajišťovalo postup do okresního kola. Složení týmu: Skotnicová Eliška, Blažková
Kateřina, Fryščoková Tereza, Lubinová Eva, Podolová Patricie, Červeňáková Hana,
Nováková Tereza, Zimmermannová Natálie, Bačová Natálie, Hubáčová Hana,
Chrastinová Karolína, Bongilajová Eliška.
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Krajské kolo recitační soutěže
duben 2015
Výrazného úspěchu pak dosáhla Klára Beránková, která si přes vítězství
v okrskovém a následně okresním kole recitační soutěže proklestila cestu až do kola
krajského. Tam nikoho nenechala na pochybách o svém recitačním talentu a i zde
jednoznačně zvítězila a postoupila do celostátní přehlídky nejlepších recitátorů
České republiky.
Pořadí „na bedně“:
1.

Beránková

Klára

ZŠ Pionýrů 400, FM

2.

Kiková

Tereza

ZŠ Bohumín

3.

Golková

Marie

ZUŠ V. Petrželky,
Ostrava

Velikonoční řádění
1. duben 2015
Na první aprílovou noc připravily vychovatelky pro děti školní družiny noční akci –
spaní ve škole pod názvem Velikonoční řádění. Všichni účastníci akce se dostavili do
školy v 18 hodin, vybaveni spacáky, karimatkami, plyšovými mazlíčky, baterkami a
zásobami jídla a pití. Jelikož zájem o akci byl velký, rozdělily se děti do dvou skupin.
První skupina se zahřála v tělocvičně při soutěžích s velikonočním námětem
/přenášení vajíček na lžíci, skákání přes překážky jako zajíci apod./ Řádění
v tělocvičně bylo zakončeno závěrečnou velikonoční hrou. Druhá skupina si zatančila
na diskotéce, která byla zpestřena tanečními soutěžemi. Poté se obě skupiny
vystřídaly. Po vyčerpávajících soutěžích bylo nutno doplnit energii. Všichni si vybalili
zásoby jídla a pití a povečeřeli. Následovala příprava pelíšků a kontrola funkčnosti
baterek. Po úplném setmění přišla na řadu noční stezka odvahy po areálu školy. Tato
akce byla zcela dobrovolná, ale bylo jen málo těch, kteří si ji nechali ujít. Důkazem
absolvování trasy byl vlastnoruční podpis na listině na konci stezky. Po napínavém
dobrodružství se děti s chutí podívaly na dětskou komedii „Ať žijí duchové“. Pak už
následovala jen večerka a dlouhé usínání. Noc byla klidná, ale ráno už bylo zase
živo. Děti při snídani probíraly svoje dojmy a zážitky. Při balení svých věcí si
vyzkoušely, jak obtížné je poskládat objemný spacák do miniaturního obalu. V 8
hodin ráno se všichni rozcházeli domů s jedinou otázkou „Kdy zase bude taková
akce?“
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Pěvecká soutěž školních družin SKŘIVÁNEK
14. duben 2015
14. dubna proběhla pěvecká soutěž školních družin Skřivánek v klubu prostor ve
Frýdku-Místku. Tuto soutěž jako každý rok pořádala 1. ZŠ Petra Bezruče. Za naší
školní družinu se zúčastnilo 5 vybraných žáků:
1. třídy Adéla Dluhošová
2. třídy Filip Ručka
3. třídy Žaneta Buryová
4. třídy Jiří Skotnica
5. třídy Vojtěch Drahotuský
Umístění:
4. třídy Jiří Skotnica – 1. místo
5. třídy Vojtěch Drahotuský – 2. místo

Tvoříme vlastní vydavatelství
15. duben 2015
15. dubna, proběhlo, v Modrém salonku Městské knihovny v Místku, slavnostní
vyhlášení českého kola XVI. ročníku mezinárodní literárně-výtvarné soutěže z cyklu
Tvoříme vlastní vydavatelství. Letošní téma soutěže znělo Pohádky a pověsti o
historických místech kolem nás. Z naší školy se nelehkého úkolu napsat a ilustracemi
doplnit vlastní knihu zhostilo pět žákyň ze třídy 7.A - Anna Boučková, Kristýna
Smeliková, Pavlína Kokešová, Kristýna Saforková, Natalia Koláčková a dvě žákyně
ze třídy 8.A – Jana Durčáková a Zuzana Durčáková. I letos porota ocenila práce
žákyň naší školy. Anna Boučková získala ve své kategorii krásné druhé místo a
zároveň ocenění za výtvarné zpracování a také Jana Durčáková a Zuzana
Durčáková si ze slavnostního vyhlášení odnášely cenu za výtvarné zpracování své
knihy. Jejich práce postupují do mezinárodního kola soutěže, jejíž vyhlášení se bude
letos konat v polském městě Bielsku-Białej.
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Den Země
22. duben 2015
Na oslavu Dne Země se žáci naší školy zúčastnili přednášky o dravých ptácích.
Zajímavosti o různých dravcích, soutěže a také ukázky letů ptáků mohli žáci
pozorovat na třech stanovištích vytvořených chovateli.
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Čarodějnický a červeno-bílý den
30. duben 2015
Ve čtvrtek 30. dubna děti z prvního stupně přišly do školy netradičně v kostýmech
čarodějnic a čarodějů. Ve třídách měli vyučující pro žáky připravený projektový den,
aby žákům pomohli si co nejlépe prožít své role kouzelníků. Jelikož byly děti
okouzlující, nemohlo chybět ani hromadné focení těchto historických postav.

V tento stejný den proběhl na druhém stupni naší školy den v červeno-bílých
barvách, jelikož přijeli dobrovolníci a zdravotníci z ČČK a starší žáci naší školy si
mohli na různých stanovištích vyzkoušet poskytnutí první pomoci při zraněních či
nehodách.

Stříbrná štafeta
květen 2015
Každý z účastníků Štafetového poháru ve Frýdku-Místku se probouzel do deštivého
rána. Počasí nebylo k závodníkům vůbec přívětivé, obloha byla šedá, dráha stadionu
odrážela dešťové kapky po celou dobu úvodní prezence týmů a děti už začínaly mít
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obavy, že se poběží v pláštěnkách a gumácích. Po rozdání startovních čísel se
počasí naštěstí trochu umoudřilo a mohlo se začít závodit.
Soutěž byla velmi vyrovnaná, mezi mladšími závodníky z 1. – 3. tříd vyhrála naše
škola, u starších se dařilo ZŠ Lískovec a smíšenou štafetu 8×200 m vyhrála ZŠ
TGM. Proto bylo vyhlášení celkových vítězů napínavé. Z postupu do krajského kola
v Ostravě se nakonec radují také naši žáci, kteří obsadili 2. místo.

Krajské kolo štafetového poháru
12. květen 2015
Krajské kolo Štafetového poháru se uskutečnilo v úterý 12. května na stadionu SSK
Vítkovice v Ostravě za krásného slunečného počasí. Naše štafety nejely do Ostravy
s postupovými ambicemi, nemohly se porovnávat se sportovními školami z celého
kraje. Nakonec jsme si vybojovali 11. místo.

Okresní kolo Poháru rozhlasu
13. květen 2015
Za ne příliš přívětivého počasí se dne 13. 5. 2015 uskutečnilo okresní kolo Poháru
rozhlasu, což je atletická soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ. Naše škola postavila dvě
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družstva, která se utkala s ostatními školami Frýdecko-Místecka. Obě naše družstva
se snažila, kluci bojovali, co to šlo, a zaslouženě své kategorie vyhráli. Odcházeli
jsme tedy ze soutěže se dvěma poháry a diplomy za 1. místo.
O úspěch se zasloužili:
Mladší žáci: Tomáš Havránek, Marek Volný a Patrik Bartoš z 6.A, Jakub Juroška,
Tomáš Kopčo, Dominik Vlačuha a Jan Šromek ze 7.B a Jakub Gřunděl ze 7.C. Ten
svému družstvu přinesl nejvíce bodů, když vyhrál běh na 60 m (8,37 s) a vyhrál i běh
na 1000 m (3:11,95 min). Také štafeta 4 x 60 m běžela výborně a skončila celkově
na 2. místě.
Starší žáci: Pavel Fuciman a Patrik Lučan z 8.A, Kristián Jonáš a Daniel Macek
z 8.B, Milan Bělica z 8.C, z 9.B Dominik Francek a Martin Havlík a z 9.A Jan Kváš a
Filip Šerý. V této kategorii musíme vyzdvihnout výkon Kristiána Jonáše, který vyhrál
běh na 60 m (7,94 s), Jana Kváše, který vyhrál běh na 1 500 m (4:57,29 min) a
Martina Havlíka, který vyhrál skok daleký výkonem 516 cm. Ve štafetě jsme také
nikomu nedali šanci a vyhráli ji s velkým náskokem.

Matematická soutěž Pythagoriáda
13. květen 2015
Ve středu 13. 5. 2015 se na 1. ZŠ konalo okresní kolo matematické soutěže
Pythagoriáda. Z naší školy postoupilo do okresního kola šest žáků (všichni se stali
úspěšnými řešiteli) pátých tříd. Ve velké konkurenci (87 žáků) si nejlépe vedli: 4. – 7.
místo Vojtěch Drahotuský a Michael Sedláček z 5.A s počtem bodů 14 z 15
možných,13. – 19. místo Ondřej Novotný z 5.A s počtem bodů 12.
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Okresní kolo atletického čtyřboje
22. květen 2015
Dne 22. května 2015 se uskutečnila poslední atletická soutěž pro žáky druhého
stupně – ATLETICKÝ ČTYŘBOJ. Soutěže se účastní pětičlenná družstva, ve
kterých každý ze závodníků absolvuje 4 disciplíny (běh na 60m, dlouhý běh, skok do
dálky nebo do výšky a hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí). Letos jsme se
rozhodli postavit 3 družstva a nakonec si všechna odnesla pohár a diplom za
medailové umístění.
Naši školu reprezentovali v jednotlivých kategoriích tito žáci:
Kategorie MLADŠÍCH ŽÁKYŇ – Markéta Ondračková z 6.A, Klára Havelková, Lenka
Phamová a Markéta Krbečková ze 7.A a Tereza Csechová ze 7.C. Holky bojovaly,
moc se jim povedl skok vysoký i dlouhý běh, takže si nakonec vysloužily krásné 2.
místo.
Kategorie STARŠÍCH ŽÁKŮ – Jan Kváš z 9.A, Jan Kubala a Patrik Lučan z 8.A,
Kristián Jonáš z 8.B a Milan Bělica z 8.C. Kluci se moc snažili, výborně běželi dlouhý
i krátký běh, při skoku do výšky se také neztratili a jejich výkony jim nakonec vynesly
3. místo.
Kategorie MLADŠÍCH ŽÁKŮ – Tomáš Kopčo ze 7.B, Jakub Gřunděl ze 7.C, Matěj
Křenek ze 7.A a Patrik Bartoš z 6.A. Tomuto družstvu se dařilo mezi mladšími žáky
nejlépe a po velice vyrovnaných výkonech, výborném krátkém i dlouhém běhu a
skoku do výšky naši kluci nakonec zvítězili a odnesli si za 1. místo krásný pohár a
diplom. Bohužel k postupu do krajského kola jim pár bodíků ještě chybělo.

Beseda ve ŠD – Pejsci z útulku
27. květen 2015
Dne 27. 5. 2015 naší školní družinu navštívila vedoucí psího útulku paní Vinklárková.
Přišla v doprovodu svého psího kamaráda, hladkosrstého foxteriéra Backa, kterého
si osvojila. Dětem zajímavě povyprávěla zajímavosti z historie útulku a jeho provozu.
Dozvěděli jsme se, že útulek je v provozu již více než 20 let, nyní je v něm umístěno
asi 50 pejsků. Ročně dochází k odchytu až 700 psů. Děti se také dozvěděly smutné i
veselé příběhy některých pejsků. Paní Vinklárková dostala pro své svěřence psí
dobrotky. Dětem se akce líbila.
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Odpoledne se zvířátky
28. květen 2015
Dne 28. května se v naší družině opět konala akce Odpoledne se zvířátky. Na tuto
akci se některé děti těší dlouho dopředu, protože si v tento den mohou do družiny
přinést svého domácího mazlíčka. Toho potom ukáží všem ostatním a povypráví
nám o něm nějaké zajímavosti. Drobná zvířátka v přepravkách si děti mohly přinést
už ráno před vyučování. Kočičky a pejsci se přišli ukázat až odpoledne v doprovodu
dospělých páníčků-rodičů a prarodičů. Děti si mohly prohlédnout křečky, morčata,
želvy, andulku, králíčky, potkana, kočičky, pejsky, strašilku i velké šneky.

Národní finále v házené
28. - 29. květen 2015
Házenkářský tým naší školy se 28. – 29. 5. 2015 zúčastnil Národního finále v házené
v Karviné pod názvem Novinářský Kalamář. Turnaj se hrál systémem každý
s každým (jednokolově). První den turnaje jsme v našem úvodním utkání porazili po
velkém boji ZŠ Újezd u Brna 8:7. V druhém utkání jsme opět zvítězili a to nad ZŠ
Nižkov 21:10. Taktéž v třetím zápase jsme byli úspěšní a to výhrou 20:14 nad ZŠ
Kostelec na Hané. V posledním utkání úvodního dne turnaje jsme se utkali
s domácím týmem ZŠ Slovenská Karviná. I přesto, že jsme po většinu zápasu vedli,
nakonec jsme smolně prohráli o jediný gól 14:15.
Druhý den turnaje jsme postupně hladce porazili ZŠ Nezvěstice 20:4 a poté doslova
rozdrtili ZŠ Zárubova Praha 28:4. V posledním utkání jsme se utkali s dosud
neporaženým týmem ZŠ Zubří. Přes slibný začátek jsme nakonec podlehli 10:20. O
našem celkovém umístění rozhodovala minitabulka vzájemných zápasů mezi naším
týmem, ZŠ Slovenská Karviná a ZŠ Újezd u Brna. V té jsme obsadili druhé místo a
v turnaji jsme celkově skončili na vynikajícím 3. místě, za ZŠ Újezd u Brna a
vítězným týmem ZŠ Zubří.
Školu reprezentovali tito žáci: Patrik Bartoš (6.A), Antonín Borák (6.A), Jakub Brožek
(6.A), Václav Elišer (8.C), Pavel Fuciman (8.A), Tomáš Havránek (6.A), Damian
Hlaváč (6.A), Matěj Kováč (7.A), Daniel Macek (8.B), Václav Mlčoušek (6.A) a Jakub
Ondrušík (8.A).
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Velké poděkování patří panu trenérovi Miloši Oulehlovi za jeho mimořádně úspěšné
působení u našich mladých házenkářů, které je ověnčeno řadou pěkných úspěchů.

Mezinárodní kolo Tvoříme vlastní vydavatelství
29. květen 2015
29. května 2015 proběhlo v polském městě Bielsko-Biała
vyhlášení mezinárodního kola soutěže Tvoříme vlastní
vydavatelství. Do tohoto kola postoupily práce Anny Boučkové
ze třídy 7.A a práce Jany Durčákové a Zuzany Durčákové ze
třídy 8.A.
I v letošním roce porota ocenila dílko žáků naší
školy a Jana a Zuzana Durčákovy si odvážely z Polska čestné
uznání.

Malá klavírní předehrávka
květen 2015
Na konci školního roku se již tradičně koná veřejná předehrávka žáků klavírní třídy
spojená s vystoupením školního pěveckého sboru. I letos tomu nebylo jinak.
35

V horkém odpoledni se ve školní aule sešli všichni klavíristé a členové pěveckého
sboru, kteří si pro své rodiče, prarodiče, známé připravili pěkný program. Malý
koncert se velmi povedl, posluchači vystupujícím nadšeně tleskali a všichni tak
příjemně strávili část úterního odpoledne.

Turnaj malých šachistů
2. červen 2015
Pro děti prvních tříd, které navštěvují šachový kroužek, bylo úterý 2. 6. 2015 dnem,
na který se velmi těšily. Pod vedením Beskydské šachové školy a společně s 1. ZŠ
(ve které se stejně jako na naší škole začaly vyučovat šachy ve škole) jsme se
domluvili na uspořádání šachového turnaje. Pro mnoho dětí to byla novinka,
nedovedly si ani představit, jak takový turnaj vypadá, ale věděly, že možná přijde
Frymík (maskot BŠŠ), kterého milují, a že si s ostatními dětmi zahrají šachy, které je
baví. Smyslem kroužku není vychovat skvělé šachisty, ale pomoci všem dětem lépe
se soustředit, rozhodovat, procvičit myšlení, paměť, hledat ta nejlepší řešení a navíc
se při tom všem pobavit.
Do boje o šachová království vyrazilo dvacet našich prvňáčků z celkového počtu
54 dětí. Hlavním rozhodčím byl ředitel Beskydské šachové školy Ing. Pavel Benčo a
pomocným rozhodčím trenér BŠŠ Mgr. Petr Volník. Vypomáhaly jim asistentky
Mgr. Irena Formánková, Mgr. Petra Sedláčková ze 6. ZŠ a dvě paní učitelky
z pořádající školy. Všichni prožili zábavné dopoledne, každý si odnesl účastnickou
medaili a tři nejlepší chlapci (Vojtěch Veverka, Damián Peřina a Martin Mynář –
všichni ze 6. ZŠ) a děvčata (Sofie Segečová, Tereza Rumianová a Jana Pavlíčková
– všechna z 1. ZŠ) navíc medaile ve tvaru Frymíka z odpovídajícího kovu a krásné
poháry.
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Matematické soustředění
2. - 4. červen 2015
Ve dnech 2. – 4. června jsme se vydali na matematicko-sportovní soustředění, které
jsme prožili v krásném prostředí rekreačního střediska Budoucnost v Nové vsi u
Frýdlantu nad Ostravicí. Cesta vlakem nám uběhla velice rychle, stejně jako přesun
k hotelu, kde jsme byli ubytováni. Po seznámení se s prostředím a vybalení věcí
jsme se vrhli na počítání, které bylo přerušeno pouze výborným obědem, po kterém
následoval malý oddych na pokojích. Poté jsme se vydali na menší procházku směr
Ostravice. Tam jsme navštívili „Srub Petra Bezruče“, kde nás velice sympatický pan
průvodce seznámil s historií srubu P. Bezruče. Tato stavba sloužila jako letní
odpočinkové sídlo spisovatele a dnes je v něm zřízeno muzeum. Po troše kultury
jsme si dali na Ostravici zmrzlinu a vydali se na zpáteční cestu. Následovala výborná
večeře a zase počítání tentokrát proložené i cvičením z českého jazyka. Večer už se
nesl v duchu odpočinku a sdělování si zážitků z celého dne.
Další den ráno jsme si po snídani promítli zásady první pomoci, abychom si věděli
rady v jakékoliv situaci, a s radostí jsme zamířili do Frýdlantu na bazén. Areál
„Kotelna“, kde jsme měli domluvenou hodinku sami pro sebe. Tu jsme si užili
v bazénu a ve vířivce, opět následovala zmrzlinka a odchod zpět na hotel k učení.
Odpoledne opět počítání, ale také luštění zajímavých logických úloh. Den jsme si
zpestřili i soutěží, ve které jsme museli splnit různé úkoly. Abychom to neměli tak
jednoduché, bylo zadání úkolů zašifrováno do QR kódů, které se musely nejdříve
přečíst pomocí speciální aplikace v mobilech nebo tabletech. Vítězné družstvo pak
čekala sladká odměna. Večer jsme si ještě zahráli nějaké společenské hry a chystali
se s radostí do postelí.
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Poslední den pobytu už byl odpočinkový, jen trocha matematiky a spousta sportu na
přilehlém hřišti, výborný oběd a cesta zpět domů. Celý pobyt byl velmi pohodový a
všem zúčastněným se líbil. Doufáme, že příští rok se něco podobného opět
uskuteční.

Aerobic ve studiu Maja
2014 – 2015
V letošním školním roce naše družina spolupracuje se studiem Mája. Děvčata a
chlapci sem chodí 1x za 14 dní zacvičit si aerobic a zumbu pod vedením lektorky
Klárky. Někteří chodí pravidelně a jiní podle momentálního zájmu o pohyb. Počet
zájemců se pohybuje od 12-20 . Jsme velice rádi, že tato spolupráce vznikla, protože
si děti mohou vyzkoušet pohyb při hudbě, který je jiný než cvičení v tělocvičně. Byli
bychom rádi, kdyby se podařilo zajistit toto cvičení i v příštím školním roce.
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Malý kuchtík
2014 – 2015
V letošním školním roce v naší školní družině začal pracovat nový zájmový kroužek
Malý kuchtík, pod vedením vychovatelek M. Bůžkové a I. Klepkové. Kroužek je každý
týden ve čtvrtek odpoledne a je plně obsazen. O vaření a pečení je mezi dětmi velký
zájem. Děti si jídlo uvaří, zapíší recept, pochutnají si a vždy ještě donesou domů
malou ochutnávku svých výtvorů. Spolu s vychovatelkami připravují jak jídla teplá a
vařená, tak studenou kuchyni. Zatím mají ve svých receptech zapsané: polévkyrajskou a čočkovou, buchtičky s vanilkovým krémem, vaječinu, sýrový hamburger,
toasty, vánoční cukroví, jednohubky, krupicovou kaši, ovocný salát, tvarožník, polární
lišky z listového těsta, uhlířské těstoviny a další lákavé dobroty.

Nejvšestrannější sportovní škola FrýdkuMístku
2014 - 2015
Každoročně vyhlašuje Asociace školních sportovních klubů
České republiky, na základě výsledků a pořadatelství
sportovních soutěží z celého školního roku, žebříček
základních škol. V loňském školním roce obsadila ŠESTKA
premiérově 1. místo. Také letos si žáci naší školy vedli
skvěle napříč mnoha sportovními odvětvími a své prvenství
obhájili.
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