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Nový školní rok opět začíná 

1. září 2016 

Tento školní rok nepřivítaly děti jen paní učitelky, ale také primátor Michal Pobucký. 
Ujistil se, že paní učitelka je hodná a děti se na ni mohou obrátit vždy, když nebudou 
něčemu rozumět. Aby u nich snížil stres, který jistě většina z nich v novém prostředí 
zažívala, rozdal jim sladkou čokoládu. Ředitel 6. ZŠ Lukáš Synek následně nováčky 
dekoroval barevnou šerpou prvňáčků. Poté se prvňáci v doprovodu rodičů a své 
nové třídní paní učitelky hrdě odebrali do své třídy, ve které budou po celý školní rok 
získávat nové vědomosti a zkušenosti. 
 

    
 
 

Frymík navštívil „Šestku“ 

13. září 2016 

13. září byl opět ve školní aule slavnostně zahájen kroužek šachu. Při této příležitosti 
přišel pozdravit nové šachisty i populární Frymík. 
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Jsme jedna rodina v ŠD 

20. září 2016  

V úterý 20. září 2016 se děti ŠD účastnily ve školní hale akce „Jsme jedna rodina“. 
Vychovatelky pro ně měly připraveny soutěže, při kterých děti musely předvést 
spolupráci s ostatními dětmi. Nejvíce se všem zřejmě líbila soutěž Živý provaz, kdy 
děti musely, pomocí svých těl, vytvořit co nejdelší živý provaz. Všichni si báječně 
zasoutěžili a těší se na další společnou akci. 

                                            

 

Exkurze deváťáků do Frýdlantu 

26. září 2016  

Odloučená pracoviště střední školy elektrostavební a dřevozpracující jsme navštívili 
ve Frýdlantu nad Ostravicí na konci září. Při výstupu z vlaku už na nás čekal jeden 
z vyučujících, který nás dovedl do dílen, kde si nás společně s našimi učiteli rozdělil 
do menších skupin. 
Během této exkurze jsme si mohli vyzkoušet vyrývání libovolných slov do dřevěné 
destičky. Stroj, který jsme při této činnosti používali, si vyrobili sami žáci střední 
školy, aby jejich hodiny byly občas zajímavější. Poté, co si každý práci s tímto 
strojem vyzkoušel, odebrali jsme se do dílen, kde jsme mohli například vidět, jak se 
vyrábí prkénko na krájení pečiva, které nesmí chybět v žádné domácnosti, a také 
jsme mohli nahlédnout do výuky. 
Ke konci prohlídky jsme vytvořili malé skupinky, obdrželi jsme dřevo a šablonu a šlo 
se vyřezávat. Všichni jsme nakonec skončili s vlastnoručně vyřezaným jablíčkem či 
hlavou kočky. 
Musím říct, že i když se na tuto školu hlásit nebudu, exkurze se mi líbila, byla 
i zábavná, a i když jsme tam strávili jen pár hodin, většina z nás odešla s novými 
dovednostmi. Autor článku: Natalia Koláčková, 9.A 
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Den jazyků a sportu 1. stupně 

26. září 2016 

V pondělí 26. září proběhl na 1. stupni Den jazyků a sportu. Žáci si v první hodině 
povídali s vyučujícími o zemích světa a určovali, jakými jazyky se tam hovoří. 
Vyslechli si ukázky jazyků, prohlédli obrázky jednotlivých zemí a naučili se pár slov 
ve vybraném cizím jazyce. 
V dalších hodinách se žáci potkávali na různých stanovištích v tělocvičnách školy 
a vyzkoušeli si mezi ročníky svou obratnost a fyzickou zdatnost v hodu koulí na cíl, 
ve střelbě míčem na koš, v chůzi přes překážky s míčkem na lžičce, v přetahování 
lana, ve střelbě na branku, v postupném hodu těžkým míčem, v skládání puzzle 
na čas a ve štafetovém skoku z místa. Na závěr celého vydařeného dopoledne 
proběhly štafetové běhy třetích až pátých tříd 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Den jazyků a sportu 2. stupně 

27. září 2016 

Za velmi krásného slunečného počasí se 27. září uskutečnil EVROPSKÝ DEN 
JAZYKŮ A DEN SPORTU pro žáky 6. – 8. tříd. Všechny soutěže probíhaly venku 
na školním hřišti a utkali se mezi sebou sportovci z 8. států. Soutěžili v deseti 
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disciplínách – v přetahu lanem, slalomu s pingpongovým míčkem, skoku dalekém 
z místa, sběru vršků, v hodu plným míčem autovým způsobem, ve florbalových 
nájezdech na bránu, v hodu na cíl, ve skoku přes švihadlo, ve střelbě 
na basketbalový koš a štafetovém běhu. 
Za každou disciplínu bylo určeno pořadí států a přidělen příslušný počet bodů. 
Nejnižší součet nakonec stanovil vítěze, jímž se stalo družstvo Itálie pod vedením 
prezidentky Hradilové, druhé skončilo Španělsko s královnou Pohludkovou 
a na třetím místě skončilo Slovensko vedené prezidentkou Rzymanovou. Na první tři 
státy čekala sladká odměna a žáci dostali také vstupenky na fotbalový zápas 
místního klubu. Všichni sportovci, prezidenti, rozhodčí i jejich pomocníci podali 
maximální výkony, panovala skvělá sportovní atmosféra a den sportu byl opět 
úspěšný. 
 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přespolní běh 

26. a 29. září 2016 

 
Znovu odstartovaly  sportovní soutěže a opět jsme v nich zanechali podstatnou 
stopu. V jednom týdnu se uskutečnila okrsková (26. 9.) i okresní kola (29. 9.) 
v přespolním běhu. 
Již v okrsku si obzvláště naši chlapci vedli moc dobře. Mladší hoši zvítězili, tým 
ve složení Vojta Pavelek (7.B), Ondra Pavelek (7.B), Jirka Pavelek (7.A), Štěpán 
Surma (6.A), Michael Sedláček (7.A) a Ondra Kotásek (7.C) výtečně běžel a nedal 
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šanci soupeřům. Nejlepším běžcem našeho týmu byl Vojta, který závod vyhrál, 
následován bratrem Ondrou, páté místo získal Ondra Kotásek a sedmý byl Jirka 
Pavelek. Tímto výkonem se chlapci nominovali do okresního kola. Mladším 
děvčatům se v okrsku již tak nedařilo, skončila na 4. místě. Nejlepší běžkyní byla 
Eliška Skotnicová (7.A), která doběhla sedmá. Dále školu reprezentovaly Karolína 
Chrastinová, Hanka Hubáčová, Laura Kubačáková (7.B) a Terka Nováková (7.A). 
Starší chlapci předvedli také výborné výkony, obzvlášť třetí místo Tomáše Havránka 
bylo vynikající. Devátým místem ho doplnil Matěj Křenek, dvanáctým Kuba Gřunděl 
a patnáctým Honza Šromek. Další členové týmu pak byli Patrik Bartoš a Tonda 
Borák. Po součtu jejich umístění jim výkon stačil na vynikající druhé místo v okrsku 
a postup do okresního kola. 
Okresní kolo tedy reprezentovala 2 družstva naší školy, mladší a starší žáci. Týmy 
doznaly drobných změn, Tondu Boráka vystřídal Marek Volný a Štěpán Surma se ze 
závodu mladších žáků omluvil. I tak se hochům velmi dařilo a nakonec svými 
výsledky v Třinci zanechali velmi pěknou stopu. Nejlepšího individuálního úspěchu 
dosáhl Tomáš Havránek ve starších žácích, který si vyběhl vynikající druhé místo. 
Bohužel to nestačilo na dobré umístění v družstvech, ale i tak zaslouží Tomáš velkou 
pochvalu. Mladší kluci se snažili také, Vojta Pavelek skončil třetí a jeho bratr Ondra 
ho podpořil čtvrtou pozicí. Kluci bojovali a v součtu umístění obsadili krásné třetí 
místo. Odvážejí si medaile a dobrý pocit ze sportovního výkonu.  

 

 

 

 

 

Jsme jedna rodina 

20. září 2016 

V úterý 20. září 2016 se děti ŠD účastnily ve školní hale akce „Jsme jedna rodina“. 
Vychovatelky pro ně měly připraveny soutěže, při kterých děti musely předvést 
spolupráci s ostatními dětmi. Nejvíce se všem zřejmě líbila soutěž Živý provaz, kdy 
děti musely, pomocí svých těl, vytvořit co nejdelší živý provaz. Všichni si báječně 
zasoutěžili a těší se na další společnou akci. 
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Indiánské odpoledne v ŠD 

14. říjen 2016 

 
14. října odpoledne se celá hala zaplnila indiány a indiánkami. Vychovatelky školní 
družiny si na toto odpoledne připravily pro děti soutěže zaměřené na indiánské 
dovednosti. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na koni (skákací balon), plížení pod 
překážkami, sběr hub a rostlinek, lov bizona a také přechod potoka suchou nohou 
přes kameny. V těchto disciplínách si děti vyzkoušely mrštnost, rychlost, přesnost, 
ale i sílu, jako praví indiáni. Celý týden si děti v odděleních vyráběly krásné indiánské 
čelenky a totemy. Některé děti nepodcenily přípravu a přinesly si z domova krásné 
indiánské kostýmy. Velký dík rodičům, kteří kostým vyráběli sami. Dětem se akce 
líbila a těší se na další zajímavé akce, které pro ně paní vychovatelky připraví. 

    

 

 

 

 
 

Halloweenský den 

1. listopad 2016 

První listopadový den se celá škola již od rána hemžila různými 
strašidly.  Halloweenský rej pokračoval i odpoledne ve školní družině. Všechna 
strašidla si pěkně zatančila a zasoutěžila při tanečních hrách v hale 
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Retro den 

1. listopad 2016 

Žáci 2. stupně již nebyli ve strašidelných maskách, ale poprosili prarodiče a přišli 
do školy v oblečení, které dnes oni sami nazývají retro. 
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Halloweenský rej také v ŠD 

1. listopad 2016 

První listopadový den se celá škola již od rána hemžila různými 
strašidly.  Halloweenský rej pokračoval i odpoledne ve školní družině. Všechna 
strašidla si pěkně zatančila a zasoutěžila při tanečních hrách v hale. 

   

Malý doktor v ŠD 

16. listopad 2016 

V listopadu se naše školní družina věnuje tématu ochrany zdraví, se kterým je 
spojena akce s názvem Malý doktor. Žáci nejprve zhlédnou instruktážní DVD První 
pomoc, kde mohou vidět ukázky základních poranění, se kterými se mohou osobně 
setkat. Následuje jednoduchá instruktáž, jak se v takových případech zachovat. 
Ve čtvrtek 10. listopadu nás navštívily dvě maminky zdravotnice a jejich dvě 
kolegyně. V každé herně bylo připraveno stanoviště s konkrétním tématem první 
pomoci. První skupinku vedla paní Martina Marciňová, která s dětmi probírala 
resuscitaci neboli oživování člověka. Vše kolem této problematiky dětem vysvětlila 
a ukázala na modelové figuríně. Následně si masáž srdce vyzkoušeli skoro všichni.  
Ve druhé skupince pracovala s dětmi paní Gražyna Fuciman, která si připravila 
povídání o zlomeninách. S sebou měla i praktické pomůcky (dlahy, obvazy, 
obinadla). Ve třetí skupince děti s paní zdravotnicí Ivou Štefkovou probraly otevřené 
rány a popáleniny a jejich ošetření. Samy si pak některé děti vyzkoušely, jak obvázat 
kamarádovi ruku nebo nohu.  
Čtvrtá skupina pod vedením pracovnice záchranné služby Jany Tomášové 
se věnovala všeobecným zásadám o poskytování první pomoci. Jak se v různých 
situacích mají děti zachovat. V páté skupince byly připraveny různé relaxační 
pomůcky a děti si zde vyzkoušely některé cviky. 
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Okrskové kolo v halové kopané 

21. listopad 2016 

První z halových fotbalů proběhl za účasti šesti družstev v pondělí 21. 11. v naší 
hale. Náš tým postoupil ze skupiny z 2. místa díky lepšímu skóre. 
V semifinále jsme prohráli o jediný gól s kluky ze 4. základní školy, takže zbýval 
důležitý boj o 3. místo, ve kterém jsme se utkali s chlapci z Paskova, vyhráli jsme 1:0 
a obsadili tak konečné 3. místo. 
Poděkování patří: Ondřeji  Chudjakovi  a Danielu Lančovi (6.B), Danu 
Kulštejnovi  a Martinu Romanovi (7.B), Mariu Kakarovi (7.A), Matyáši Žáčkovi (7.D), 
Marku Volnému, Janu Chovančíkovi a brankáři Antonínu Borákovi (8.A ). 

 

Přebor 1. stupně v šachu 

24. listopad 2016 

Ve čtvrtek 24. listopadu uspořádala naše škola ve spolupráci se Střediskem volného 
času Klíč a Beskydskou šachovou školou „Přebor 6. ZŠ v šachu – I. stupeň“. V turnaji 
na sedm kol startovalo celkem 37 hráčů. 
Na stupních vítězů se umístili – 1. místo Matyáš Paseka, 2. místo Vladimír Kuča, 
3. místo Vojtěch Veverka. 
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

29. listopad 2016 

V úterý 29. listopadu proběhlo, za hojné účasti návštěvníků a zpěvu školního 
pěveckého sboru, slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. 

 

      
 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

30. listopad 2016 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se uskutečnilo ve středu 
30. listopadu. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 žáků. V kategorii 6. – 7. tříd 
se vítězkou stala Nicol Nováková ze 7.A, na 2. místě skončila Hana Sanitrová z 6.C 
a 3. místo získal Tomáš Cvik ze 7.A. V kategorii 8. – 9. tříd se vítězem stal Jakub 
Kajzar z 9.B, 2. místo obsadila Natalia Koláčková z  9.A a 3. místo Markéta 
Krbečková z 9.A. Vítězové v obou kategoriích postupují do okresního kola. 
 
 
 

Čertovská a mikulášská laťka 

5. prosinec 2016 

Čertovská laťka pro 4. a 5 .třídy se na škole uskutečnila již podeváté. Malí skokani 
se na soutěž těšili a nakonec jich dorazilo rekordních 45. Vítězkou v nejmladší 
kategorii ve 4. třídách se stala Nela Miklasová výkonem 100 cm a mezi čtvrťáky 
Oliver Klekar, který skočil 110 cm. Páté ročníky ovládl Ondřej Srník, který  skočil 1 m. 
Padl zde jediný rekord školy a to v zásluhou Hany Maštalířové z 5.B, které skočila 
120 cm. 

Mikulášskou laťku měl také 2.stupeň. V šestých třídách vyhrála Hana Karpová ze 6.B 
výkonem 115 cm, mezi kluky Daniel Gaško  (125 cm). Nejpočetnější kategorie měly 
sedmé třídy, mezi děvčaty vyhrála Marie Kuchařová ze 7.B, která skočila 130 cm 
a Michael Sedláček ze 7. A výkonem 135 cm. Nejméně dívek naopak bylo v kategorii 



 

14 
 

8. ročníků, kde vyhrála Tereza Czechová z 8. B, která skočila 130 cm, mezi kluky 
Ondřej Voleník z 8.A výkonem 150 cm. Dívky devátého ročníku vyhrála Klára 
Havelková, která skočila 130 cm a mezi kluky Matěj Křenek z 9.A výkonem 150 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš na prvním stupni 

6. prosinec 2016 

V úterý 6. prosince žáci 9. tříd udělali radost svým mladším spolužákům. Převlékli 
se do kostýmu Mikuláše, čerta i anděla a dětem od prvních do čtvrtých tříd donesli 
nadílku. I malá zlobidla si po zazpívání písničky či zarecitování básničky nakonec 
odnesli mikulášský balíček. 
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Konverzační soutěž v německém jazyce 

14. prosinec 2016 

Dne 14. prosince se konala konverzační soutěž v německém jazyce. Soutěže 
se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků a jejich úkolem bylo v německém jazyce hovořit 
na jedno ze sedmi témat, které si vylosovali. Všichni soutěžící prokázali jazykovou 
pohotovost a obratnost  při konverzaci a zaslouží si pochvalu za přípravu na soutěž 
a za předvedený výkon. Nejlépe si v soutěži vedla Natalia Koláčková ze třídy 9. A, 
na druhém místě se umístila Taťána Krpcová z 9. A a třetí místo získala Natálie 
Trnková z 8. A. 

 

Vánoční nota 

14. prosinec 2016 

Již tradičně se v předvánočním čase koná sólová pěvecká soutěž Vánoční nota. I 
letos tomu nebylo jinak. V krásném sále ZUŠ se sešli zpěváci a jejich učitelé, aby si 
zpěvem zpříjemnili nadcházející Vánoce. Naši školu reprezentovala dvě děvčata, a to 
ERIKA BĚČÁKOVÁ  z 1. B a ADÉLA DLUHOŠOVÁ  z 3. B. Obě zpívaly velmi krásně 
a patří jim za to velká pochvala. V konkurenci vynikajících zpěváků nám udělala 
obrovskou radost Erika, která ve své kategorii získala 1. místo. 

 

Vánoční soutěž naší školy 

20. prosinec 2016 

V adventním období žáci vyráběli vánoční a zimní obrázky a zdobily své třídy, proto 
jsme se rozhodli pro vyhlášení soutěže „O nejlépe vyzdobenou vánoční třídu. 
Na 1. stupni se nejlépe umístily třídy 5.A, 2.A, 2.C, na druhé stupni obsadila místa 
vítězů 9.A, 6.A, 7.C.  
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Okrskové kolo ve šplhu 

13. leden 2016 

Družstvo dívek obsadilo 4. místo, ze kterého se bohužel do okresního kola 
nepostupuje. Pochvalu zaslouží Marie Kuchařová, která se v jednotlivcích umístila 
na krásném 2. místě. 

Družstvo chlapců obsadilo krásné 2. místo a postupují do okresního kola, které 
se uskuteční 1. 2. 2017 na SŠED Frýdek – Místek. Pochvalu zaslouží obzvlášť Jakub 
Juroška, který byl z chlapců úplně nejrychlejší a získal tak 1. místo v jednotlivcích. 

 

 

Paralympiáda ŠD 

20. leden 2017 

Dne 20. 1. 2017 se v naší hale konala akce s názvem Paralympiáda. Děti z 1. – 5. 
tříd si vyzkoušely, jaké to je žít s různými druhy postižení. 
Akce byla závěrečným doplněním k dlouhodobějšímu 
tématu Paralympiáda – handicap, znevýhodnění. 

Nejprve se rozdělily do věkově smíšených družstev a poté 
mezi sebou soutěžily. Děti si vyzkoušely, jaké to je, když je 
člověk nevidomý – pomocí posunků se dorozumívaly 
s paní vychovatelkou. Dále si vyzkoušely pohybovat se bez 
rukou nebo třeba bez jedné nohy. Na závěr bylo vyhlášení 
vítězného družstva. Z nadšení pro soutěžení bylo vidět, že 
dětem se odpoledne líbilo a bylo tak vhodným doplněním 
k tomu, co si děti o různých druzích postižení s paní 
vychovatelkou řekly v jednotlivých odděleních ŠD. 
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  Školní kolo recitační soutěže – 2. stupeň 

23. leden 2017 

Školní kolo recitační soutěže pro žáky 2. stupně proběhlo 23. ledna za hojné účasti 
především mladších žáků ze 6. a 7. tříd, ve III. kategorii. Porota ve složení paní 
učitelky Hradilová, Rzymanová a pan učitel Hrabec vyhodnotila na 1. místě Tomáše 
Cvika ze 7.A, na 2. místě Barboru Švrčinovou ze 7.C, o třetí místo se podělily Nicol 
Dostálová ze 7.A s Hanou Sanitrovou ze 6.C. 

Ve IV. kategorii určené žákům 8. a 9. tříd se naopak představily jen dvě žákyně 
z 9.A, Anna Boučková a Eliška Klimešová, které porota ocenila shodně třetím 
místem. 

 

Školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň 

25. leden 2017 

Také v tomto školním roce proběhlo školní kolo recitační soutěže, ve kterém mělo 
celkem 23 dětí ze všech tříd 1. stupně šanci pokusit se svým přednesem postoupit 
do obvodního kola. Všechny děti se moc snažily, ale postoupit mohli jen ti nejlepší. 

Komu se to letos podařilo? V nulté katotegorii – 1. třídy: Erika Běčáková (1.C), 
Natálie Juřicová (1.B), Dominika Murínová (1.B). V 1. kategorii – 2. a 3. třídy: Štěpán 
Chudý (2.A), Anna Zelenková (3.B), Jan Maršálek (2.C). V 2. kategorii – 4. a 5. třídy: 
Jan Gnojek (4.A), Kateřina Peterková (5.B), Matyáš Čadan (5.B). 
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Lyžáček – 1. stupeň 

Leden 2017 

Již šestým rokem se skupina dětí z 1. stupně naší školy těšila na zimní lyžařský 
zážitek. Projekt LYŽÁČEK, který funguje úspěšně již šestým rokem a je zaměřen 
na lyžování žáků prvního stupně, se opět vydařil. Krásné čtyři dny žáci se svými 
vyučujícími prožili ve středisku Ski Park Gruň v Beskydech. 

Nádherně upravené sjezdovky, dvousedačková lanovka a vlek fungovaly báječně 
a děti si lyžování užily po celé čtyři dny. Večer se dozvěděly něco o chování 
na lyžařských svazích, podívaly se na zajímavosti ze světa lyžování nebo na své 
vlastní fotografie, pořizované průběžně během celého pobytu. Poslední večer 
nechybělo vyhlašování vítězů závodů, které absolvovali všichni účastníci zájezdu. 
Tedy i ti, kteří stáli na lyžích poprvé. 

Pobyt byl ozvláštněn i večerním rozdáváním pololetního vysvědčení, ale děti nejdříve 
musely absolvovat malou sněhovou rozcvičku zakončenou ledovou skluzavkou. Až 
poté si přebraly své pololetní odměny. Objevily se hlavně jedničky, sem tam nějaká 
dvojka a minimum trojek, takže dětem úsměvy nechyběly a budou mít na toto 
vysvědčení pěknou vzpomínku. 

Výborná hotelová kuchyně, příjemné ubytování i personál byly již jen třešničkou na 
dortu celého pobytu. 

 

Miniolympiáda v AJ pro 5. třídy 

15. únor 2017 

Ve středu 15.2. proběhlo školní kolo konverzační soutěže z Aj pro žáky 5. tříd, kde si 
žáci vyzkoušeli své znalosti a schopnosti používat anglický jazyk. Porota ve složení 
paní učitelky Fialové, Gryczové a pana učitele Velčovského vyhodnotila na 1. místě 
Terezu Stehlíkovou z 5.B, na 2. místě Hanu Maštalířovou z 5.B a 3. místo získala 
Barbora Šputová z 5.A. Tereza Stehlíková bude reprezentovat školu v dalším kole. 

 

Pěvecká soutěž „Loutnička“ 

20. únor 2017 

Dne 20. 2. 2017 se na naší škole uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže Loutnička. 
V úvodu si společně zazpívala píseň Okolo Frýdku cestička a následně jsme se 
pustili do sólových zpěvů v jednotlivých kategoriích. Atmosféra v sále byla příjemná 
a dětem to krásně zpívalo.  
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A jak to celé dopadlo? V první katotegorii – 1. třídy: Erika Běčáková (1.C), Dominika 
Murínová (1.B),Kristýna Szantayová (1.A) V 2. kategorii – 2. a 3. třídy: Hana Dvorská 
(3.A), Adéla Dluhošová (3.B), Tereza Čihánková (2.A). Ve 3. kategorii – 4. a 5. třídy: 
Filip Ručka (4.B), Žaneta Buryová (5.A), Matyáš Paseka (4.A).  

 

Zimní výcvikový kurz 

20. - 24. únor 2017 

Letošnímu zimnímu výcvikovému kurzu pro 7. ročník, který proběhl 20. – 24. února 
v areálu Ski Parku Gruň, příliš nepřálo počasí. Sněhu bylo sice na sjezdovkách 
dostatečné množství, ale teplo a mrholení jeho kvalitu zhoršovaly. Hlavně středeční 
výcvik byl jen pro opravdové tvrďáky a nutno říct, že by možná bylo lepší lyžovat 
s deštníkem v ruce. Naši žáci ovšem ukázali, že jsou připraveni vypořádat  se 
i s nepřízní počasí a vydrželi. Společně jsme pak vyždímali nejen rukavice, bundy 
a kalhoty, ale mnozí i spodní prádlo. Vše naštěstí do dalšího dne uschlo, a proto se 
ve čtvrtek dopoledne uskutečnil trénink na odpolední závod SUPER G, kterého se 
zúčastnili jak ti, kteří jsou již na lyžích zkušení, tak také ti, kteří na ZVK jeli jako úplní 
začátečníci. 
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Exkurze do české televize 

15. březen 2017 

Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik toho musí moderátor během svého hovoru do 
kamery vnímat? Není to vůbec snadné. Současně se čtením ze čtecího zařízení 
musí dávat pozor na pokyny režiséra, svůj postoj, střídat pohledy do kamer, možné 
komplikace vyřešit improvizací a u toho se ještě celou dobu usmívat. Ve středu 15. 
března jsme s panem ředitelem, paní učitelkou Seidlerovou a mladšími spolužáky 
absolvovali exkurzi do ČT Ostrava. 

Historie prvního televizního studia pro Moravu a Slezsko sahá až do roku 1955, kdy 
bylo na Silvestra v Ostravě – Hošťálkovicích uskutečněno první vysílání 
pro Ostravsko. Dnes se areál televize nachází na Dvořákově ulici a vlastní 6 
televizních stanic (ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT Sport, ČT Art a ČT Déčko). 

Celková prohlídka trvala asi dvě hodiny. Nejprve jsme navštívili zpravodajské studio, 
kde se natáčí především Regionální zprávy, vysílané vždy ve 12 a 18 hodin. 
Vybaveno bylo bílým zpravodajským stolem, plátnem, na kterém se promítalo 
pozadí, ze stropu nás ozařovaly reflektory všech barev a velikostí a dávat pozor jsme 
si museli i na dvě kamery, čtečky a další elektroniku. Na druhé straně se nacházel 
tzv. greenscreen, zelené plátno, na které se promítá obraz, jenž není ve studiu vidět, 
ovšem divákům u televizních obrazovek připadá toto pozadí přirozeně. Díky 
greenscreenu se může vysílat počasí, vzniká spousta filmových triků a také mohla 
být například dotočena známá pohádka Dvanáct měsíčků. Ve druhém studiu byly 
ještě kulisy z pořadu Dobré ráno. Zde se nám líbilo, protože jsme mohli vše 
prozkoumat a prohlédnout si zblízka. Dále jsme navštívili režii, mohli jsme vidět práci 
zvukařů, grafiků i samotného režiséra, který na vše dohlíží. 

Předposlední místo prohlídky byla střižna. Krátké video nám přiblížilo nelehkou práci 
střihačů. Pro tuto profesi musíte mít cit pro grafiku, zvuk a samozřejmě elektroniku. 
Poslední zastávkou byla maskérna. Všude bylo plno paruk a líčidel a v neposlední 
řadě i skříně plné kostýmů herců a moderátorů. 
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Obvodní kolo Loutničky 

20. březen 2017 

První jarní den se na 8. ZŠ konalo obvodní kolo pěvecké soutěže Loutnička 2017. 
Naši školu reprezentovali ti zpěváci, kteří se ve školním kole umístili na prvních dvou 
místech. Z 1.B to byla ERIKA BĚČÁKOVÁ, ze 3.A HANA DVORSKÁ, ze 4.B FILIP 
RUČKA  a z 5.A ŽANETA BURYOVÁ. Porotu nejvíce zaujala Erika Běčáková, která 
se tak stala náhradnicí pro závěrečný koncert vítězů. 

 

 

Krajské finále sportovní ligy 

21. březen 2017 

Po jednoznačném vítězství v okresním finále 
Sportovní ligy o Pohár ministryně školství (15. 
března) chlapci naší školy ovládli i finále krajské a 
postoupili tak do kvalifikační skupiny, ve které se 
již bude rozhodovat o postupujícím 
do republikového finále. GRATULUJEME a 
přejeme mnoho zdaru v cestě za Pohárem 
ministryně školství. O tento skvělý úspěch se 
zasloužili Patrik Bartoš, Jakub Brožek, Antonín 
Borák, Tomáš Havránek, Damián Hlaváč, Jan Chovančík, Václav Mlčoušek, Ondřej 
Voleník, Marek Volný (všichni z 8.A), DominikBrojač (9.B). 

 

 

 

http://www.sportovniligazs.cz/
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Minifotbal – okresní kolo 

27. duben 

Za deštivého počasí proběhlo ve čtvrtek 27. dubna na Stovkách okresní kolo 

minifotbalu. Turnaje se zúčastnilo pět škol, a to ZŠ Komenského Frýdlant 

nad Ostravicí, ZŠ Fryčovice, ZŠ Třinec Koperníkova, 5. ZŠ Frýdek-Místek a my. 

V prvním zápase proti Frýdlantu jsme hned v úvodu neproměnili dvě obrovské šance 

a za to jsme byli potrestáni porážkou 1:4. Druhý zápas proti Fryčovicím jsme hráli 

zodpovědněji a vyhráli 2:1. Další zápas byl opět v režii našich neproměněných šancí. 

Výsledek 0:1 proti 5. ZŠ neodpovídá průběhu zápasu, avšak hraje se na góly. 

Poslední zápas si hoši spravili chuť a Třinec rozstříleli 8:0. Nakonec jsme v turnaji 

obsadili hezké 3. místo. Reprezentovali nás z 9.A Matěj Křenek, z 9.B Jakub 

Gřunděl, Jan Šromek, Tomáš Kopčo, Dominik Brojač a Dominik Vlačuha a z 8.A 

Tomáš Havránek a Patrik Bartoš jako brankář. 

 

 

Pohár rozhlasu 

10. květen 2017 

Ve středu 10. 5. proběhlo na atletickém stadionu ve Frýdku-Místku okresní kolo 
atletické soutěže Pohár rozhlasu. Z žáků 6. ZŠ jsme nakonec sestavili tři družstva, 
a to starší chlapce (8. a 9. třída) a mladší dívky i chlapce (6. a 7. třída). Všechna 
naše družstva se nakonec umístila na stupních vítězů. Mladší dívky skončily celkově 
na 3. místě a hoši z obou kategorií dokonce vyhráli. 

Mladší dívky bojovaly ve složení Hana Karpová z 6.B, Eliška Skotnicová, Tereza 
Nováková a Hana Kubínková ze 7.A a Marie Kuchařová, Hana Hubáčová, Karolína 
Chrastinová, Adéla Podracká a Valentýna Sabo ze 7.B. Vyzdvihnout je třeba 1. místo 
Elišky v hodu míčkem výkonem 36,11 metru, dále 1. místo Marušky ve skoku 



 

23 
 

vysokém výkonem 136 cm, který podpořily 3. a 4. místem Hana Kubínková a Aďa 
Podracká, a nakonec 2. místo Hany Karpové v běhu na 60 metrů. 

Nejlepší výkony mladších hochů byly tyto: Ondřej Pavelek ze 7.B byl druhý 
ve sprintu, vyhrál skok daleký výkonem 472 cm, Michael Sedláček ze 7.A byl třetí 
ve sprintu, vyhrál skok vysoký výkonem 144 cm, Jiří Pavelek ze 7.A zvítězil v běhu 
na 1000 metrů časem 3:18 minuty, o sekundu později za ním doběhl na druhém 
místě Ondřej Kotásek ze 7.C, Dan Kulštejn ze 7.B skončil druhý ve skoku vysokém 
a třetí v hodu míčkem a Vojtěch Pavelek ze 7.B byl v hodu míčkem druhý. Chlapce 
podpořily také výkony Ondřeje Romana ze 7.A a Olivera Ladmana z 6.B ve skoku 
dalekém. 

A nakonec nejlepší výkony starších hochů. Matěj Křenek z 9.A zvítězil v běhu na 60 
metrů časem 7,68 sekundy a byl třetí ve skoku vysokém, Matěj Gřunděl z 9.B byl 
ve sprintu třetí a ve vrhu koulí druhý, Patrik Bartoš z 8.A zvítězil ve vrhu koulí 
výkonem 10,86 metrů a byl třetí ve skoku dalekém, Tomáš Havránek z 8.A zvítězil 
v běhu na 1500 metrů časem 4:51 minuty, Antonín Borák z 8.A byl druhý ve sprintu 
a Dominik Horňák z 9.A skončil čtvrtý ve skoku vysokém. Chlapce podpořily také 
výkony Ondřeje Voleníka z 8.A a Jana Šromka z 9.B ve skoku vysokém 
a vytrvalostním běhu. 

  

 

 

 

 

 

Atletický trojboj školních družin 

17. květen 2017 

Dne 17. 5. 2017 se na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad konal Atletický trojboj školních 

družin. Za naši družinu bojovalo 9 žáků. Nejlepšího 

umístění dosáhli  Bartozelová Anna a Sklenář Adam 

z 1.A, kteří vybojovali 2. místo ve svých kategoriích. 

Pochvalu si také zaslouží Maršálková Zuzana z 5.A, která 

se umístila na 3. místě.  
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Okresní kolo Pythagoriády 

17. květen 2017 

Ve středu 17. 5. proběhlo na 7. ZŠ okresní kolo Pythagoriády, do kterého postupovali 

úspěšní řešitelé školního kola. Za naši školu soutěžili Ondřej Grygařík za 6. ročník 

a Michael Sedláček s Vojtěchem Drahotuským za 7. ročník. Oba sedmáci se stali 

úspěšnými řešiteli okresního kola Pythagoriády. Za vzornou reprezentaci školy 

chlapcům děkujeme a hlavně gratulujeme Michaelu Sedláčkovi k získání 3. až 4. 

místa. 

 

Veřejná předehrávka 

23. květen 2017 

V úterý 23. 5. 2017 se opět po roce konala ve školní aule Veřejná předehrávka. 
Tento malý koncert je vždy završením práce žáků klavírních kroužků, ale i pěveckého 
sboru. V dusném odpoledni se v aule sešlo velké množství rodičů, rodinných 
příslušníků vystupujících, i těch, kteří mají rádi hudbu. Naši klavíristé předvedli vše, 
co se během školního roku naučili a nebylo toho málo. Všichni hráli krásně 
a chválíme je za jejich výkony. I pěvecký sbor se nenechal zahanbit. Připravil si pro 
posluchače písně divadla Semafor a těmito veselými písněmi završil povedený 
koncert. Kromě členů pěveckého sboru chválíme i Veroniku Haluzíkovou, která sbor 
doprovázela na klavír. Byla to její premiéra v roli korepetitorky sboru. Musíme dodat, 
že velmi povedená. 

 

Odpoledne se zvířátky v ŠD 

25. květen 2017 

Dne 25. května se celá naše školní družina proměnila ve zvířecí ráj. Na tento den 
se děti velmi těšily, protože mohly do družiny přinést své domácí mazlíčky, plyšáky 
nebo si napsat referát na své oblíbené zvíře, třeba i exotické. Jako každý rok, tak 
i letos se to v družině hemžilo křečky, morčaty, králíky, psy i kočkami. Z těch 
exotičtějších jsme měli možnost vidět papouška agapurnu, želvu zelenavou, 
zajímavé druhy rybiček, agamu vousatou, andulky a velké šneky. 
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Exkurze 9. tříd do Krakova a Osvětimi 

29. květen 2017 

    

    

 

U6 – Úžasný svět vědy a techniky 

6. červen 2017 

Také patří mezi jedno z vašich tajných přání strávit den v přítomnosti kamer a v záři 
reflektorů? A co teprve, když se vám toto přání vyplní a navíc si u toho i zasoutěžíte 
a dostanete do krve trochu toho adrenalinu? 

V úterý 6. června jsem se spolu se svými spolužáky vydala do nedaleké Ostravy. 
Úkol byl jasný. Být součástí pořadu Úžasný svět vědy a techniky a společně s členy 
našeho družstva, tedy Táňou, Tomášem, Šimonem z 9.A a Ondrou z 8.A, porazit 
soupeře. 

U6 – Úžasný svět vědy a techniky je zábavný soutěžní vědomostní pořad České 
televize. Po celou dobu vás jím provází Petr Vaněk, jehož rolí je pan Továrník, 
a Karel Zima, jenž ztvárňuje lehce nešikovného a popleteného asistenta Ducháčka. 
Tento pořad ale není pouze o nás týmech a o již zmíněných pánech. Už při příchodu 
se nás ujala dáma z produkce a maskérka, která se postarala o to, abychom 
v televizi vypadali dobře. Dále jsme se seznámili se scenáristy, kameramany 
a hlavně s režisérem, který při natáčení hraje opravdu velikou roli. Nikdy jsem 
netušila, že k natočení pouhého jednoho dílu je zapotřebí místnost plná lidí a že to 
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zabere tolik času. Naším prvním soutěžním úkolem byl kvíz. Pro ten si oba dva 
z týmů zvolili jednoho soutěžícího a ten následně musel obhájit své znalosti. Kvíz 
skončil nerozhodně a my jsme se vydali za dalšími úkoly. Například hledání indicií v 
katakombách, sestrojování vynálezu nebo plnění různých dalších disciplín. Náš 
bodový stav byl stále velice vyrovnaný. Nikdo z nás se nechtěl vzdát jediného bodu. 
Nakonec ale rozhodla poslední disciplína, ta spočívala v uhádnutí jména vědce či 
významné osobnosti, za kterou se převlékl pan Továrník. A jak jsme dopadli? Na to 
se musíte podívat koncem června v televizi. 

I když jsem se tohoto dne opravdu bála a téměř všichni jsme zažívali okamžiky 
nervozity a strachu z nepodařeného záběru, jsem velice ráda, že jsem si mohla 
zasoutěžit a hlavně jsem vděčna za příležitost vidět věci, které běžně doma 
neuvidím, jelikož jsou skryty našim očím.  Stálo to opravdu za to.  

 

Závěrečný školní turnaj v šachu 

27. červen 2017 

Šachisté a šachistky 1. a 2. tříd se zúčastnili 27. června 2017 turnaje, ze kterého si 
odnesli pěkné zážitky, diplomy, medaile, ale také vysvědčení za celoroční práci 
v šachovém kroužku. Děti spolu sehrály pod vedením Antonína Surmy z Beskydské 
šachové školy a trenérek šachu Ireny Formánkové a Petry Sedláčkové celkem 
6 partií, po kterých byli známi vítězové. Atmosféra na turnaji byla úžasná. 

V kategorii 1. tříd – chlapci se na 1. místě umístil Boháč Daniel, na 2. místě skončil 
Chatt Oliver a bronzovou medaili si odnesl Martínek Vojetěch.  V kategorii 1. tříd – 
děvčata se na 1. místě umístila Klechová Barbora, na 2. místě skončila Sváková 
Michaela a bronzovou medaili si odnesla Murínová Dominika. 

V kategorii 2. tříd – chlapci se na 1. místě umístil Pleva Jakub, na 2. místě skončil 
Folvarčný Ondřej a bronzovou medaili si odnesl Prokeš Matěj.  V kategorii 2. tříd – 
děvčata se na 1. místě umístila Siegelsteinová Klára, na 2. místě skončila Egertová 
Rebeca a bronzovou medaili si odnesla Ungrová Kateřina. 
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Mistrovství ČR v šachu 

červen 2017 
V červnu se ve Zlíně sešlo 30 nejlepších školních družstev v šachu. I v takto nabité 

konkurenci družstvo naší školy ve složení Tomáš Filip, Petr Gnojek, Tobiáš Krejčok, Radek 

Halamíček vybojovalo skvělé 2. místo. Prvních pět míst je uvedeno v tabulce konečného 

pořadí po 9. kole – viz níže. 

 

1 3 Gymnázium Jírovcova České Budějovice 9 6 2 1 24,5 187,0 142,25 

2 1 6. ZŠ Frýdek- Místek 9 6 2 1 24,0 183,0 142,25 

3 2 ZŠ E. Krásnohorské F.-M. 9 7 0 2 23,5 180,5 132,00 

4 14 Mensa gymnázium Praha 9 5 1 3 21,5 160,5 90,50 

5 4 Gymnázium Olomouc Hejčín 9 6 1 2 21,0 185,5 128,00 

 

Zakončení školního roku v ŠD 

červen 2017 

Při příležitosti zakončení školního roku se naše školní družina zúčastnila ukázky 
kynologického výcviku psů na cvičišti Městské policie ve Frýdku-Místku. I přes 
nepřízeň počasí měly děti možnost vidět dva policejní psy předvádějící základní 
povely poslušnosti, jako třeba sedni, lehni, zůstaň, ale také jsme sledovali aportování 
i to, jak psi překonávají překážkovou dráhu. Odpoledne se velmi vydařilo a bylo 
příjemným zpestřením na konec školního roku. 
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Druhá nejvšestrannější sportovní škola roku okrsku 

Frýdek-Místek 

rok 2016/2017 

Každoročně vyhlašuje Asociace školních sportovních klubů České republiky, na základě 
výsledků a pořadatelství sportovních soutěží z celého školního roku, žebříček základních 
škol. Žáci naší školy si ve školním roce 2016/2017 vedli skvěle napříč mnoha sportovními 
odvětvími a umístili se v celkovém pořadí na skvělém druhém místě. GRATULUJEME 
a děkujeme všem žákům, kteří se o tento úspěch zasloužili. Poděkování patří rovněž všem 
učitelům tělesné výchovy 1. i 2. stupně, kteří mají na tomto úspěchu velkou zásluhu. 

 

 

 


