
 

   „Inteligence plus  

  charakter – to je cíl   

skutečného vzdělání.“  
        …Martin Luther King… 
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Vážení rodiče, 

máme tady konec školního roku, proto mi dovolte malé ohlédnutí. 

V září bylo za přítomnosti vedení města slavnostně otevřeno nově 

zrekonstruované atrium. Jeho součástí je venkovní učebna v podobě altánu. 

Zelení osázené plochy zavlažované dešťovou vodou z podzemní akumulační 

nádrže teď nově slouží jako malá botanická zahrada k poznávání rostlin 

v rámci výuky na 1. i 2. stupni.  

Během tohoto náročného školního roku opět poznamenaného covidem-19 

proběhla řada naukových i sportovních soutěží, na kterých se naši žáci 

rozhodně neztratili. Četné úspěchy jsme nasbírali v okresních, krajských 

i republikových kolech. 

Zpočátku zcela zakázané tradiční školní akce jsme po úplném rozvolnění 

omezení mohli naplno realizovat a můžu říct, že jsme si je všichni i s žáky 

pořádně užili, jak uvidíte na následujících stránkách. 

Moc mě však mrzí, že vlivem již zmíněných okolností se nám nepodařilo 

zorganizovat tradiční školní ples, který každoročně pořádáme ve spolupráci se 

SRPŠ při ZŠ Kylešovice, z.s., i když jsme byli jako vždy pečlivě připraveni. 

Pevně věřím, že v příštím školním roce se na této akci společně opět setkáme. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupcům SRPŠ při ZŠ Kylešovice, z.s., 

Slezskému fotbalovému clubu a.s., firmě SCHROM FARMS spol. s r.o. a panu 

Bc. R. Černohorskému za sponzorský dar či jeho zprostředkování, díky 

kterému mohli být naši nejlepší žáci za svou skvělou práci oceněni 

hodnotnými cenami.  

Na závěr mi nezbývá nic jiného než popřát všem dětem krásné prázdniny, 

Vám klidnou dovolenou a bezpečné cesty nejen v těchto dnech odpočinku, 

ale i ty v dalším životě. 

 

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy 

 

 

 



OCENĚNÍ PEDAGOGŮ KE DNI 

UČITELŮ 

28. březen je významný den pro všechny 

učitele. Nejenže slaví svůj svátek, ale ti 

nejlepší z nich bývají obvykle rovněž 

vyznamenáváni na různých úrovních 

v celé republice za vynikající práci, za úsilí, 

které vkládají do vzdělávacího procesu. 

Ředitelství ZŠ Opava-Kylešovice navrhlo 
k ocenění pedagogických pracovníků ke Dni učitelů v roce 2022 

 

Mgr. Radima Černína 

za jeho obětavou práci pro děti, školu i širokou veřejnost. 

V průběhu své pedagogické praxe, z nichž 7 let pracuje jako zástupce ředitele 
školy, si získal respekt a úctu nejen u žáků a kolegů, ale také rodičů. Je vždy 
připraven pomoci radou dětem i dospělým a svým přístupem k plnění 
povinností přispívá ke zvyšování prestiže pedagogické práce. 

Je téměř nepostradatelný při koordinaci prezenční, hybridní a distanční 
výuky, stejně jako při administraci dmS účtů, důležitých pro komunikaci s žáky 
a jejich rodiči v nedávné době epidemie covid-19. Aktivně se v této oblasti 
sebevzdělává, aby mohl ve své práci uplatňovat nejnovější poznatky, 
případně je pak předávat dále svým kolegům. 

Zpracovává řadu projektů školy, jako jsou např. Šablony, IROP, OZP EVVO, aj. 
Připravuje se na rozsáhlou změnu ŠVP. Pravidelně aktualizuje informace 
na webových stránkách a facebooku školy. Podílí se na vydávání školního 
časopisu Ratolest, kde se prezentují mimo jiné výsledky v různých soutěžích, 
kterých dosáhli žáci i pod jeho vedením. 

S jeho vzděláním a obrovským všeobecným přehledem souvisí jistě i jeho 
životní postoje, je čestný, pravdomluvný a upřímný chlap. Někdy až šokuje 
přímostí, se kterou sděluje své názory či rady, ale nakonec mu musí být dáno 
za pravdu. S dětmi jedná upřímně a na rovinu. Nikdy se nepřetvařuje a nedělá 
žádné rozdíly. 

JE VELKÝM PŘÍNOSEM PRO ÚSPĚŠNOU PRÁCI NAŠÍ ŠKOLY A K JEHO OCENĚNÍ 
MU SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME. 

 

 



ŽÁKYNĚ ROKU – KAROLÍNA FOLTÝNOVÁ 

Počátkem června byli na opavské Hlásce oceněni nejlepší žáci letošního 
školního roku. Nominovali je ředitelé základních škol zřizovaných městem 
a škol speciálních, které patří pod křídla kraje a ministerstva školství. Tyto 
školy dohromady v Opavě navštěvuje více než 4 700 žáků, vybráno bylo 
14 nejtalentovanějších, nejaktivnějších a ve vědomostních, dovednostních 
a sportovních soutěžích i olympiádách neúspěšnějších. 

Za naši školu byla pedagogickým sborem vybrána žákyně 9. C Karolína 
Foltýnová, která je všestranně nadaná, pilná, pracovitá a snaživá. Své 
organizační schopnosti uplatňuje při práci ve školním parlamentu, školních 
i mimoškolních akcích. Vědomosti zúročuje v soutěžích z českého a anglického 
jazyka, dějepisu, matematiky, chemie i v dalších předmětech. Největších 
úspěchů dosáhla v soutěžích z chemie (Hledáme nejlepšího Mladého chemika 
– 12. místo v kraji, Chemická olympiáda – 7. místo v okrese), ale úspěšná byla 
také v olympiádě z českého jazyka a v matematických soutěžích. 

Ve volném čase ráda kreslí, čte a většinu volného času tráví u koní. Pro svou 
kamarádskou povahu, smysl pro spravedlnost a obětavost je vysoce ceněna 
spolužáky i pedagogy, kteří jí spolu s ředitelstvím školy k tomuto vysokému 
ocenění blahopřejí. 
 

 

 



JARO 2022 

ŠKOLNÍ AKCE  

DEN ZEMĚ 

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna 

zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. 

 

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ 

S ELEKTROODPADEM V OPAVĚ 

Žáci 8. A a 8. C se v rámci předmětu Informační 

a komunikační technologie zamysleli nad problémem 

s elektroodpadem. Zjistili, že existuje celá řada 

způsobů, jak se mohou elektroodpadu zbavit. Vytvořili 

informační plakát a interaktivní mapu se sběrnými 

místy a kontejnery elektroodpadu. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/22._duben


PROJEKT VELIKONOCE 

Během jednodenního projektu Velikonoce se žáci VII. A, VIII. B 

a VIII. C pod vedením svých třídních učitelek seznámili 

s původem, symboly a tradicemi z období Velikonoc. V rámci 

čtenářské gramotnosti poznávali velikonoční tradice v jiných 

státech. V angličtině se podrobněji zaměřili na zvyky 

v anglosaských zemích, rozšířili a procvičili si související slovní 

zásobu. V týmech měli za úkol v omezeném čase vytvořit 

velikonoční stavbu a vymyslet její název. Jako třída měli za úkol složit novou 

originální velikonoční báseň dle zadaných 

kritérií, zdokonalit se v popisu postavy 

a v popisu pracovního postupu, na základě 

kterého pak připravovali chutné a veselé 

velikonoční perníčky. Jelikož všichni žáci byli 

šikovní a snaživí, ukázkově spolupracovali 

v náhodně vylosovaných skupinách a při 

plnění úkolů úspěšně prokázali své znalosti 

a dovednosti, projekt se velmi vydařil. 

 

UNPLUGGED 

Ve třídě 6. B proběhl v zimě a na jaře program minimální prevence Unplugged 

zaměřený na zvýšení povědomí o důsledcích užívání návykových látek. 



OZDRAVNÝ POBYT 2. B 

Děti z 2. B jely letos na OZP netradičně již brzy na jaře a svůj pobyt v přírodě 

na čerstvém vzduchu mezi kamarády si parádně užily. 

 

EXKURZE A FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ V PRESTARU 

V dubnu byli naši žáci v rámci fotografické soutěže Opavský průmysl očima 

dětí na exkurzi ve firmě Prestar ve Vávrovicích. Nejlepší fotografie byly 

vystaveny v Bredě první týden v červnu. 



SOU STAVEBNÍ – EXKURZE OSMÁKŮ 

V květnu žáci 8. tříd navštívili SOU stavební v Opavě, kde se seznámili 

s obsahem nabízených maturitních i nematuritních učebních oborů. Prohlédli 

si ukázky výroby a některé činnosti si i sami vyzkoušeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. B – DEN ČISTÝCH RUKOU 

Den hygieny rukou každoročně na 5. května vyhlašuje Světová zdravotnická 

organizace. Upozorňuje na udržování čistoty rukou, jejich správné mytí 

a dezinfekci, což je nejjednodušší preventivní opatření proti šíření infekčních 

nemocí.  

 

 

 



OZDRAVNÝ POBYT 2. A 

Také děti z 2. A již mají za sebou svůj letošní ozdravný pobyt, na který 

se dlouhé týdny žáci těšili a pak si ho náramně užili. 

 

 

 

 

 



5. TŘÍDY V ARCHEOPARKU CHOTĚBUZ  

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších 

pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky 

osídlení z pozdní doby bronzové a halštatské, během kterých na tomto území 

vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě 

nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož 

přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty 

rekonstruuje v dnešní době areál archeoparku. 

 

PUTOVÁNÍ S BRAMBOREM - 3. A  

Ve 3. A proběhly projektové dny zaměřené na zkoumání brambor, zjišťování 

informací o jejich původu, zpracování a využití. Děti brambory vážily i měřily 

a jednotlivé týmy vyráběly bramboráky podle vlastních receptů. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=660892740684929&set=a.5050392448401581&__cft__%5b0%5d=AZXT1XKltbj-WdWkLKMuMOTenapxF5tiAPeTEI1MUM1yAVCSu2_5PF3SuGjaBUq_Y4ZjnvU6NlxADByUpuc10J0Dk71UlCcm0dJZden516iFYhOzwwkbUyaH3KmS1ESpdEyvXr2sSyKkl1O4Evt0ESOqbozArO5bmDSnMrJjE-Q5Hyr1lYJg1zdsk7XBrT1aypKlCYAwql7SI28fQAXLrZnx&__tn__=-R


EDUKAČNÍ PROGRAMY ZE SEMINÁŘE Z DĚJEPISU 

Ve dnech 22. dubna a 13. května 2022 proběhly v semináři z dějepisu dva 

edukační programy pro žáky 7. tříd zaměřené na dějiny Opavy. První program 

nazvaný „Život v kutně“ se 

uskutečnil v Domě umění 

a soustředil se na církevní 

řády na Opavsku, především 

na události související 

s příslušným dominikánským 

řádem. Žáci poznávali život 

i historii daného církevního 

řádu a seznamovali se 

s atributy svatých. 

Druhý program pod názvem 

„Cesta města“ se konal 

v Obecním domě a jeho 

tématem byly dějiny středověké Opavy. Nejprve žáci zhlédli poučný film o 

dějinách Opavy. Poté se rozdělili do skupin, ve kterých plnili jednotlivé úkoly, 

například poznávali předměty denní potřeby nebo se snažili pojmenovat 

tradiční řemesla té doby. Na závěr si vyzkoušeli středověké brnění či oděvy. 

 

1. A - LESNÍ PEDAGOGIKA  

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům 

lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní 

hospodářství, smysl hospodaření v lesích 

a užitky, které les člověku přináší. Jejím 

základním principem je vnímání přírody 

všemi smysly, které zprostředkovávají 

speciálně vyškolení lesníci.  

 

 

 

 

 



DĚTSKÝ DEN 

Každoroční velmi oblíbená akce dětí všeho věku se konala také letos. Žáci 

nižšího stupně absolvovali orientační běh a různá zábavná stanoviště, které si 

pro ně připravili členové školního parlamentu spolu s vybranými deváťáky. 

Žáky vyššího stupně pak čekal sportovní den, který měli na starosti naši 

deváťáci. Oba dny se velmi povedly, počasí přálo a děti soutěžily, co jim síly 

stačily. 

 



NA SKOK DO PRAHY – 7. C 

Ve čtvrtek 2. června jsme si s žáky 7. C přivstali a naskočili do rychlíku Českých 

drah směr Praha. Důvodem byl Veletrh vědy – největší vědecká expozice 

a show pro školy v České republice – pořádaný Akademií věd. V šesti halách 

na Letné nás k interaktivní zábavě čekaly stánky téměř stovky různých 

vědeckých pracovišť a vysokých škol, od psychologických a archeologických 

přes biologické a chemické až po fyzikální a astronomické. 

Mohli jste tady zažít procházku tropickým pralesem, pozorovat jízdu 

levitujícího vláčku na velmi odvážné trase, zahrát si hru u tibetského stanu, 

projít laserové bludiště či pracovat v chemické dílně. K dispozici byly dětem 

obří dalekohledy, roboti na dálkové ovládání, trenažér stíhačky, detektor lži 

a další technologické vychytávky prospěšné pro každodenní život. Jestli někdo 

doteď nevěděl, proč se ve škole učí dějepis, fyziku, přírodopis a chemii, tady 

to pochopil. Za splněné aktivity a hry dostávaly děti drobné dárky a po areálu 

se pohybovali maskoti připravení zapózovat před fotoaparátem. 

Počasí nám přálo, a tak jsme v odpoledních hodinách zvládli i bleskovou 

prohlídku centra Prahy - proběhli jsme Sherwoodem, viděli synagogu i věž 

Jindřišku, prosmýkli jsme se kolem Prašné brány na Staroměstské náměstí, 

viděli hady, sovu a spoustu zlata, přehopsali jsme Karlův most, na Malé 

Straně nás to v metru příjemně ofouklo a na Václaváku jsme ještě stihli 

dlabanec. Pak už jen počkat na přímé spojení do Opavy a hurá domů.  



PROJEKT E-TWINNING 2021-22 

Projekt Move Plenglish: Move Play English - v překladu Hýbej se, hrej si 

anglicky vznikl ve spolupráci škol z Francie, Řecka, Turecka, Portugalska 

a Česka.  

V tomto časopise, který je souhrnem toho, co vše jsme v projektu dělali, se 

dozvíte více o hrách a aktivitách, školách, žácích i památkách zúčastněných 

škol:  https://madmagz.com/fr/magazine/2012263.  

Naši školu reprezentovali žáci 6. A, jazyková skupina paní učitelky J. Sosíkové, 

kteří se společně budou ucházet o certifikát kvality za tento projekt. Znamená 

to ocenění pro žáky, ale také další body pro naši školu na evropské platformě 

pro mezinárodní spolupráci škol - e-Twinning. 

 

 

RYBKY Z 2. B 

 

https://madmagz.com/fr/magazine/2012263


MALÍ BÁSNÍCI Z KYLEŠOVIC 

 

NÁVRHY NA ÚPRAVU ŠKOLNÍ ZAHRADY – 3. ROČNÍK 

 



 



ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

ŠKOLNÍ KARNEVAL 

Po dvou letech jsme pro děti ze školní družiny mohli uskutečnit maškarní 

karneval. 11. 3. 2022 se děti proměnily v pohádkové bytosti a všichni 

zúčastnění si to parádně užili. Tancovali, zpívali a soutěžili s plným nasazením. 

Bohatý program doprovodilo taneční vystoupení Divošek a děvčat ze Zumby. 

 

PONOŽKOVÝ DEN 

V kulturním domě Na Rybníčku v Opavě se 22. 3. 2022 konala přehlídka 

s názvem Ponožkový den. Jedná se o mezinárodní Den Downova syndromu. 

Za naši školu se 

zúčastnila děvčata ze 

zájmového kroužku 

Zumba a Divošky.  

 

 

 



DIVADLO V DRUŽINĚ 

Pan Milan Šťastný za námi přijel do školní družiny a pro děti zahrál s loutkami 

pohádku Tři prasátka. Děti si i zazpívaly a dobře se pobavily. Těšíme se 

na další návštěvu. 

 

ODPOLEDNÍ 

ZÁBAVNÉ ČTENÍ 

Jedno dubnové čtvrteční 

odpoledne se v družině 

odehrávalo ve znamení 

čtení, povídání, her a zábavy. 

Pro děti si paní vychovatelky 

připravily záludné a zároveň 

zábavné kvízy z oblasti 

pohádek a knižních příběhů. 

Speciálním hostem byla paní 

Bára Bindrová z Opavy, která 

našim dětem četla příběh, 

interaktivně s nimi pracovala a dokázala rychle navodit velice příjemnou 

a uvolněnou atmosféru. Příběh všechny velmi pohltil. 

Pro děti byly také nachystány dobroty na pozdní večeři. Děkujeme všem 

rodičům, kteří se podíleli na přípravě občerstvení. Po načerpání sil si děti ještě 

vyrobily záložku a hledaly ukrytý poklad.  



 ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ V DRUŽINĚ 

 

DIVOŠKY A ZUMBA V SENIOR CENTRU OÁZA 

Družinové kroužky Divošky a Zumba byly zpestřit jedno všední odpoledne 

seniorům. Naši žáci tančili, recitovali i zpívali a nakonec seniory obdarovali 

vlastnoručně vyrobenými kyticemi a srdíčky. Dle ohlasů se vystoupení líbilo 

a senioři se těší na další shledání. 



DRUŽINA MÁ TALENT 

Pod názvem "Družina má talent" proběhla 

ve středu 11. 5. 2022 skvělá akce, kde nám 

děti ze ŠD a ŠK předvedly, že na ně 

můžeme být pyšní. Svůj talent nám ukázaly 

děti hudebně, sportovně, tanečně i jinak 

nadané. Bylo to krásné a povzbudivé 

odpoledne. 

 

DRUŽINOVÉ KROUŽKY 

NA BASKETBALOVÉM ZÁPASE 

Naše roztleskávačky, mladší Divošky, posílily tým velkých Divošek a přispěly 

k navození bouřlivé atmosféry na basketbalovém zápase v Opavě. Dva tisíce 

diváků fandilo a tleskalo. A my máme radost, že naše malé tanečnice byly 

u toho. 



DOPRAVNÍ SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH DRUŽIN 

Dopravní soutěž školních družin se uskutečnila 5. 5. 2022 na ZŠ v Kylešovicích. 

Po dlouhé pauze způsobené koronavirovými opatřeními jsme se mohli opět 

setkat na naší škole. Do soutěže bylo přihlášeno 11 opavských 

i mimoopavských škol. Z každého ročníku mohl soutěžit vždy jeden chlapec 

a jedna dívka. Odměnou dětem byly bezpečností předměty, omalovánky 

a pexesa s tematikou Besipu.  

 

LOUTKA OČIMA DĚTÍ 

V březnu děti tvořily loutky. 

Někdo měl svého hrdinu, 

někdo zvířátko, princeznu, 

postavu z oblíbené pohádky. 

A na závěr... no přece loutkové 

představení. 

 

 



SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA! 

Dalšího výrazného úspěchu dosáhla Karolína Foltýnová z 9. C. Po výborném 

7. místě v okresním kole Chemické olympiády vybojovala v Ostravě i skvělé 

12. místo v regionálním kole soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika 

ČR. Hodnotné ceny od sponzorů jí předala spolu s ředitelkou školy paní 

učitelka Marcela Ondrúšová, která Karolínu do obou soutěží připravovala. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

BEZPEČNÝ CYKLISTA 

Žáci 7. A Daniel Foltýn a Nela 

Křempková se umístili na 2. a 3. místě 

v krajském kole literární soutěže 

Bezpečný cyklista. Oběma moc 

gratulujeme a děkujeme za vzornou 

reprezentaci naší školy.  

 



POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2022  

V literární soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže se v okresním kole 

umístili na medailových příčkách hned 4 žáci naší školy. 

V mladší kategorii získal třetí místo Štěpán Škarda a druhé místo Valerie 

Víchová, oba ze 7. A.  

Ve starší kategorii se na prvním místě umístila Adéla Komendová, na druhém 

místě Jakub Mušálek, oba z 8. C.  

Všechny práce byly zaslány dále do krajského kola, ve kterém se Štěpán 

Škarda posunul z třetího okresního místa na úžasné druhé místo v kraji a jeho 

slohová práce bude dále bojovat o umístění v kole celostátním. 

Všichni 4 žáci si na konci května převezmou ceny a diplomy na slavnostním 

předávání a my jim již nyní gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 

naší školy. 

 

 

 

 

 

 

 

ÚSPĚCH V MEZINÁRODNÍ 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽI 

21. dubna proběhlo v Ostravě 

v rámci Dne Země slavnostní 

vyhlášení výsledků literární 

soutěže na téma „Jsme to, co 

jíme“, ve které Eliška Vaňková 

z 9. A získala se svou povídkou 

"Tajemství" krásné 3. místo. 

Gratulujeme! 

 



KYLEŠOVICE MAJÍ NEJLEPŠÍ CYKLISTY V OKRESE 

A VICEMISTRY V KRAJI! 

V pátek 6. května se v Malých Hošticích konalo okrskové kolo Dopravní 

soutěže mladých cyklistů. V konkurenci 10 opavských škol v něm zvítězilo 

naše družstvo žáků 7. A. Soutěž pak pokračovala 17. května okresním kolem. 

Naše favorizované družstvo opět obsadilo první příčku v kategorii starších 

žáků a postoupilo do kraje. 7. - 8. června se poté ve Frenštátu pod Radhoštěm 

konalo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Náš ambiciózní tým 

ze 7. A obsadil v silné konkurenci stříbrnou příčku. Daniel Foltýn, Adam 

Jedlička, Nikol Müllerová a Nella Žídková byli o 2 roky mladší, než většina 

jejich soupeřů. Proto se v dalších letech mohou pokusit tento skvělý výsledek 

ještě vylepšit! 

 

BAJTÍK 2022 

Ve středu 25. 5. 2022 proběhlo na Základní škole Boženy 

Němcové finále počítačové soutěže Bajtík. Z našich žáků 

se do finále probojovala Inna Knapíková (V. A). Inna 

soutěžila v kategorii Kilobajtík, určené právě pátým 

ročníkům. Měla za úkol obhájit svou práci, kterou 

vytvořila v základním kole. Tématem bylo namalovat 

obrázek na téma dům budoucnosti. Inna svůj obrázek 

popsala na výbornou a právem získala první místo v této 

kategorii. Gratulujeme. 



SOUTĚŽ VE SKLÁDÁNÍ ORIGAMI 

V pátek 6. května se zájemci o skládání Origami mohli zúčastnit školního kola 

soutěže. Každý z 19 přihlášených soutěžících musel splnit dvě zadání: 

1. společný úkol – rybu. Tu skládali podle fotonávodu. 

Ve společném úkolu bylo nakonec pořadí takové: 

1. Ellen Sučanská – 7. C 

2. Alžběta Palóciová – 5. A 

3. Karolína Kovářová – 7. C 

2. volnou disciplínu – soutěžící 

mohli skládat cokoliv. Protože 

se téměř všem povedlo vytvořit 

opravdu zajímavé skládanky, 

porota se nakonec rozhodla 

ve volné disciplíně udělit 

celkem 5 vyhodnocených míst. 

1. Eliška Komendová – 4. A 

2. Alžběta Palóciová – 5. A 

3. Ellen Sučanská – 7. C 

4. Tereza Táboská – 5. A 

5. Magda Solná – 6. B 

 

OPAVSKÝ PRŮMYSL OČIMA DĚTÍ 2022 

V OC Breda&Weinstein byly na „lávce“ ve 2. podlaží vystaveny nejlepší 

fotografie žáků v rámci soutěže Opavský průmysl očima dětí 2022. Jako každý 

rok byly fotografie hodnoceny odbornou porotou a zároveň proběhlo již 

tradiční hlasování návštěvníků výstavy o nejlepší fotografii. Barbora Rybářová 

z 8. C (vlevo) postoupila se svou fotografií mezi tři nejlepší. 

 

 

 

 

 

 



ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI EVROPA VE ŠKOLE 

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt „Evropa ve škole“ 

představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení. 

Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

a v České republice probíhá od roku 1992. Od roku 2020 převzal garanci 

nad soutěží Národní pedagogický institut. 

Do krajského kola postoupilo 1453 soutěžních prací. Tématem letošního 

31. ročníku byla Udržitelnost života v Evropě. Žákyně 7. C Bára Konečná 

a Michaela Tesárková získaly se svým souborem grafik Ze života hmyzu 

krásné 2. místo, z krajského kola postoupily do ústředního celostátního kola, 

ve kterém obdržely čestné uznání. 

 

 

 

 



ÚSPĚCHY CHEMICKÉ 

Přírodovědný obor chemie na naší škole slaví úspěchy. V okresním kole 

Chemické olympiády získali 7. místo Karolína Foltýnová (9. C) a 17. místo 

Martin Kružica (9. B). 

Zájem o chemii předvedli naší žáci i v soutěži „Hledáme nejlepšího mladého 

chemika ČR“. Do krajského kola se probojovali Karolína Foltýnová (9. C), Klára 

Rončková (9. C) a Martin Kružica (9. B). A jak nás reprezentovali? 

 Z teoretické části se probojovala pouze Karolína, která po praktické části 

skončila na vynikajícím 12. místě. 

 

VYHLÁŠENÍ ŠKOLNÍCH KOL SOUTĚŽÍ 

V dubnu jsme vyhlásili výsledky školních kol soutěží. Nejlepší žáci obdrželi 
drobné dárky, které poskytl Slezský FC Opava - děkujeme. 

 



DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

 



SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Po covidové přestávce se na jaře konečně rozjely i školní soutěže. Řekli jsme 

si, že uděláme maximum pro to, abychom obsadili všechny možné, což se 

nám nakonec povedlo!  

Výrazného úspěchu dosáhli žáci 4.-5. ročníku, kteří poprvé v historii školy 

vybojovali postup do celorepublikové basketbalové soutěže jr.NBA, kde byl 

naší škole přidělen tým Cleveland Cavaliers a další utkání nás ještě čekají. 

Krajské finále bylo také úspěšné pro chlapce 8.-9. ročníku, kteří v poháru 

rozhlasu (atletický víceboj) obsadili krásné 3. místo. Žáci 4.-5. ročníku 

vybojovali pěkné 3. místo v krajském finále ve vybíjené. V krajském finále 

mezi jednotlivci uspěly Kateřina Valečková z 9. A a Veronika Čechová z 8. A, 

které se v soutěži sportovní všestrannosti s názvem OVOV umístily na 1. a 2. 

místě v Moravskoslezském kraji. Kateřina Valečková bude naši školu 

reprezentovat na republikovém finále, které proběhne na podzim v Praze. 

Veronika Čechová se možná finále v Praze zúčastní také v případě, že její 

bodový zisk bude splňovat kritéria republikového finále. Do krajského finále 

se probojovali i chlapci 8.-9. tříd, kteří ovládli Okresní finále v Minifotbale, ale 

termín finále je až 21. června, tak držíme pěsti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY 

V uplynulých dnech se dařilo našim bývalým žákům. Václav Jurečka už 

poněkolikáté oblékl reprezentační dres a nastoupil v utkání proti 

favorizovanému Španělsku, které nakonec skončilo remízou 2:2, když se 

Španělům podařilo vyrovnat až v samotném závěru utkání. Václav Jurečka 

navíc nedávno změnil i klubový dres, když přestoupil z 1. FC Slovácko do 

předního českého klubu SK Slavia Praha. V Praze už nějakou dobu hájí 

sparťanský dres náš další absolvent Filip Souček, který také nastoupil v utkání 

reprezentačního výběru do jednadvaceti let ČR U21 v důležitém utkání proti 

Anglii, které český výběr prohrál těsně 1:2. Oběma držíme pěsti v dalších 

sezónách jejich fotbalových kariér a ať přidají co nejvíce úspěšných 

reprezentačních startů. Oba jsou velkými vzory pro naše žáky i mladé naděje 

SFC Opava.  

 

 



NAŠI DEVÁŤÁCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


