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OCENĚNÍ ŽÁK ROKU 2018 

Jako každoročně ocenila opavská radnice  

nejlepší žáky z opavských škol  

na slavnostním setkání  

vedení města, ředitelů základních škol 

s vyznamenanými žáky. 

 

Mezi oceněnými byla také 

Natálie Skácelová 

Žákyně 9. a Základní školy Opava-Kylešovice. 

 

Natálie je zvídavá, pracovitá a zodpovědná žákyně, která vždy dosahovala 

vynikajících studijních výsledků. Aktivně se zapojuje do mnoha školních 

i mimoškolních aktivit. Vzorně reprezentuje školu nejen ve vědomostních, ale 

také sportovních či výtvarných soutěžích.  

Může se pochlubit 3. místem v krajském kole olympiády z ruského jazyka, 

3. místem v korespondenční soutěži z chemie Korchem a také 2. místem 

v okresním kole olympiády v českém jazyce.  

Natálie dokáže prezentovat názory své i ostatních spolužáků, proto zastupuje 

třídu ve školním parlamentu a je také členkou Opavského zastupitelstva dětí 

a mládeže.  

Svůj volný čas nejraději 

tráví četbou. Natálii 

zajímají cizí jazyky, mimo 

anglický a ruský jazyk 

se učí také japonsky a ráda 

by zkusila latinu. 

Současně ji baví atletika 

a výtvarné činnosti. 
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ČÍ JE ZAHRADA? 

NAŠE! 

Letos probíhá pod vedením paní učitelky Barbory 

Juranové na naší školní zahradě před budovou 

Na Pomezí projekt s názvem: Čí je zahrada? Naše! 

Cílem je osázení části školní zahrady keříky 

a stromky. 

Už na podzim žáci společně s rodiči běhali po 

zahradě jako mravenci, kopali díry, sadili rostliny, 

nosili rašelinu, nabírali a rozsypávali kůru, zalévali 

zasazené rostlinky.  

S přípravnými pracemi pomohlo Zahradnictví 

Weiss z Otic u Opavy, které odstranilo starou 

zeminu a připravilo ji k osázení a dovezlo nové 

keře a stromky. Potom se již rodiče společně 

s dětmi pustili do společného díla. Po společné 

práci čekalo rodiče a děti zasloužené občerstvení. 

Starost o zahradu však tímto neskončila a na jaře 

se bude v péči o ni pokračovat. Velké poděkování 

patří všem maminkám, babičkám a tatínkům, kteří 

si našli čas a s prací pomohli a také panu 

Weissovi, paní učitelce Juranové, paní 

vychovatelce Krusberské a paní asistentce paní 

Paulické.  
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„ZŮSTAŇ NAD VLIVEM“ 

S radostí oznamujeme, že žákyně naší 

školy Eliška Čiržová z 9. B  

zvítězila v celostátním kole soutěže  

„Lepší život neexistuje, užij si ten svůj“. 

Kampaň „Zůstaň nad vlivem“ upozorňuje 

na nebezpečí závislostí u dětí 

a mladistvých. Do této soutěže bylo 

posláno 5 prací žáků 9. ročníku z naší školy. Většina žáků psala na toto téma 

úvahu, ale Eliška velmi ráda a krásně fotí, a proto si za svou formu prezentace 

vybrala fotopříběh a ten odbornou porotu svou originalitou zaujal natolik, že 

Eliščina práce postoupila v celostátním finále mezi TOP 10 soutěžních 

příspěvků. Poté po hlasování široké veřejnosti obsadila spolu ještě s jednou 

soutěžící úžasné první místo. Eliška si pro své ocenění jela do Brna, kde se také 

zúčastnila natáčení klipu s profesionálním štábem.  

„CESTOVÁNÍ S PRARODIČI“ 

Lucie Šindlářová z 9. B získala 1. místo 

v literární soutěži v krajském kole. 

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 proběhlo v Ostravě 

slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola výtvarné 

a literární soutěže „Cestování s prarodiči“. V rámci 

celé republiky ji vyhlásil Tým silniční bezpečnosti 

ve spolupráci s Policií České republiky. Do soutěže 

dorazilo více než 150 děl a výběru nejlepších prací 

se zhostila komise složená ze soudního znalce 

v oboru výtvarného umění, vedoucího odboru 

služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

a komisařky oddělení tisku a prevence. Literární část soutěže vyhrála Lucie 

Šindlářová a výborně se umístily také Kateřina Jombíková, která získala čtvrté 

místo a Eva Uhrová na místě pátém. Všechny tři oceněné dívky jsou ze třídy 

9. B. Zážitkem nebylo jen samotné ocenění na policejní služebně, ale také 

návštěva kriminalistických techniků, které měli výherci možnost spatřit, ale 

hlavně osobně si vyzkoušet zajištění otisků prstů na daktyloskopickou kartu 

a odnést si domů svůj jedinečný otisk. Literární práce Lucky postupuje do 

republikového finále. Všem třem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy.  
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JABLÍČKOHRANÍ  

Celý týden od 15. do 19. října byl ve třídě 2. B 

ve znamení jablíček. Téma jablíčko děti 

provázelo skoro v každé hodině. Děti si 

například uspořádaly výstavu nejrůznějších 

odrůd (v jablečné hitparádě pak vyhrála podle 

odborné poroty ochutnávačů odrůda IDARED), 

v českém jazyce sestavily a přepsaly recept na 

jablečný závin, v matematice vážily jablíčka (nejtěžší jablíčko vážilo 

384 gramů!), ve výtvarné výchově malovaly obrázky, v hudební výchově 

zpívaly písničku, ve čtení se seznámily s pořekadly a příslovími o jablíčcích 

a v tělesné výchově dokonce proběhla jablíčková štafeta. Celý týden si děti 

nosily ke svačině jablko. Ve školní kuchyňce děti upekly výborné jablečné 

záviny.  

HRÁTKY S PŘÍRODNINAMI   

Děti ze třídy 3. B si v hodině prvouky 

vyzkoušely, co všechno lze  vytvořit 

a postavit z nasbíraných přírodnin. Při práci 

použily lepidla, špendlíky a vlastní fantazii. Na 

krásné podzimní výstavce se objevili skřítci, 

strašidla a různá jiná zvířátka, které si děti také 

pojmenovaly.  

 

LESNÍ PEDAGOGIKA 

Dne 4. října 2018 proběhla 

v druhých ročnících Lesní 

pedagogika pod záštitou Lesů ČR. 

Společně se vypravili do Pilného 

Mlýna, kde už na děti čekali 

2 zkušení lesní pedagogové. Pod 

jejich vedením se žáci rozdělili na 

2 skupiny a vyrazili do lesa.  

V přírodě se postupně dozvídali nejrůznější zajímavosti ze života lesa, určovali 

druhy stromů, přiřazovali k nim plody, pozorovali zvířata a ptáky. Zopakovali 

si pravidla chování v lese, zahráli si několik her s lesní tématikou a na závěr 

opekli špekáčky.   



 6 

HALLOWEEN A BUBAKIÁDA 

I v letošním školním roce jsme 

společně oslavili Halloween. Např. 

děti z 2. B si ve škole vydlabaly dýně, 

vyrobily strašidelnou lampičku a hrály 

nejrůznější a nejpodivnější hry. Večer 

se pak všichni sešli a společně vyrazili 

na hřbitov, kde děti čekala stezka 

odvahy.  

Třeťáci si tuto tradici připomněli 

v rámci hodiny anglického jazyka, 

naučili se nová slovíčka, plnili úkoly 

ve speciálním výtisku „Strašidelných novin“ a vyráběli nefalšovaný 

„Halloweenský salát“, který kromě jiných ingrediencí obsahoval i pavouky 

a netopýry.  

Pro své mladší spolužáky si pak deváťáci již tradičně připravili ve škole 

i venku velmi podařenou stezku odvahy. 
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VÝSTAVA „TITANIC“  

Dne 30. listopadu 2018 navštívili 

vybraní žáci tříd 8. A a B pod vedením 

p. uč. Poledňákové celosvětovou 

výstavu týkající se nejznámější 

potopené lodi Titanic. Hned při vstupu 

na „palubu“ každý z nás obdržel 

palubní lístek se jménem jednoho 

z pasažérů, kteří se tenkrát na lodi 

plavili. Na konci expozice jsme se pak dozvěděli, jestli jsme plavbu přežili, 

nebo jestli jsme zahynuli v ledových vodách Atlantiku. Poté jsme si vyzvedli 

audioprůvodce a pak jsme mohli vstoupit na zaoceánskou loď. Postupně jsme 

procházeli jednotlivými částmi výstavy a prohlíželi si přesné repliky kajut 

první i třetí třídy, část strojovny či kavárny. Vedle replik tehdejšího vybavení 

jsme zhlédli i řadu originálů vytažených přímo z vraku Titanicu. Díky tomu 

jsme se mohli seznámit s osobními věcmi, které tehdejší lidé používali. 

Bezesporu nejoriginálnějším vystaveným exponátem byl pravý ledovec, na 

který si žáci mohli sáhnout a vyzkoušet si tak na vlastní kůži, jak muselo být 

cestujícím v mrazivém počasí a vodě, v které většina našla smrt. Na závěr se 

žáci vyfotografovali na přídi lodi. Poté jsme už jen odevzdali audioprůvodce 

a s brněnským výstavištěm se rozloučili. 

 

CESTA MĚSTA 

Dne 6. listopadu 2018 se v Obecním domě 

uskutečnil edukační program pro žáky 

7. ročníku semináře dějepisu na téma „Cesta 

města“ se zaměřením na pravěké dějiny 

Opavy. Nejprve žáci zhlédli poučný film 

o dějinách Opavy. Poté se rozdělili do 

čtyřčlenných skupin, ve kterých plnili 

jednotlivé úkoly. Prvním z nich byla hra na „archeology“, kdy každá skupina 

měla v pískovišti za pomoci lopatky vykopat svůj pravěký předmět a poté 

poznat, o jaký artefakt se jedná. Následovalo skládání obrázku z puzzle 

a nakonec si každý žák vytvořil svůj pravěký náhrdelník. Na závěr si žáci 

prohlédli ve vitrínách vystavené originály pravěkých vykopávek odkrytých na 

Opavsku. Program byl pěkně a zajímavě připraven a dle reakcí dětí se jim 

i velice líbil. 
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„NAŠE REPUBLIKA MÁ NAROZENINY“ 

Poslední říjnový týden před 

významným výročím naší země žáci 

4. a 5. tříd oslavili netradičně 

100. výročí naší republiky. Tento 

projekt pojmenovali společně se 

svými vyučujícími „Naše republika 

má narozeniny“. Prostřednictvím 

různých zajímavých činností, soutěží 

a úkolů se seznámili s jednotlivými 

epochami života lidí ve své zemi 

během jednoho století. Součástí projektu byla i exkurze v dobovém muzeu 

Slezského venkova v Holasovicích. Celý projekt zakončili žáci společným 

slavnostním zazpíváním české a slovenské hymny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„MÁME RÁDI OPAVU, 

MÁME RÁDI ČESKO“ 

Od začátku října žáci třetích ročníků 

v rámci učiva prvouky poznávali naše 

město. Seznámili se s nejstaršími 

památkami, navštívili několik 

významných opavských budov 

a pátrali po místech, která dosud 

neznali. V hodinách čtení si přečetli 

pověsti o vzniku města a pověst 

„O pávovi" si i zahráli.  
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PŘEDNÁŠKA O VZNIKU 

VESMÍRU  

Pátrání po vzniku vesmíru přináší 

mnoho otázek. Co samotnému 

vesmíru předcházelo a co vlastně 

vůbec víme o Velkém třesku a jeho 

počátku? Na to se snažil odpovědět 

šesťákům v rámci semináře ze 

zeměpisu pan Mgr. Petr Valeček, 

který si pro žáky připravil na toto 

téma velmi zajímavou přednášku. 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

NA 1. STUPNI 

Tradiční mikulášská nadílka na 

1. stupni proběhla 6. prosince. Škola 

se hemžila kostýmy čertů a andělů.  
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ABECEDA PENĚZ 

Díky projektu České spořitelny 

„Abeceda peněz“ měli čtvrťáci možnost 

stát se malými podnikateli. Založili svou 

firmu. Ta měla k dispozici „půjčku“ 

3000 Kč, aby se podnikatelský záměr 

mohl uskutečnit. Žáci si navrhli logo 

firmy, stanovili si, že výtěžek akce 

použijí na ozdravný pobyt, pro radost 

seniorům a na překvapení pro rodiče. 

A začalo se vyrábět, péct, počítat. 

Nesmíme opomenout, že se zapojili 

i rodiče, kteří přispěli nádhernými 

výrobky a výtečnými sladkými 

dobrotami. Díky tomuto projektu se 

zlepšila finanční gramotnost žáků, 

vazby a spolupráce mezi dětmi.  

Děti také obdarovaly opavské 

seniorky Charitního domova 

a věnovaly jim MP3 přehrávače 

a sluchátka k poslechu hudby 

v rámci aktivizačních činností. Při té 

příležitosti babičky potěšily 

písničkami a básničkami.  

TONDA OBAL 

Naši školu navštívili lektoři společnosti 

 EKO-KOM s programem Tonda Obal. Žáci 

všech tříd měli možnost se dozvědět nebo si 

zopakovat jak, kam a proč se odpad třídí a co 

se z něj dále vyrábí. 

Kromě zajímavých 

informací a poučné 

diskuze si také prohlédli 

vzorky recyklovaných materiálů. Je dobrou zprávou, že 

73% obyvatel České republiky odpady třídí a k vysoké 

účasti obyvatel na třídění pomáhají také právě tyto 

informační kampaně. Další zajímavé informace, videa 

a hry jsou na  stránce: https://www.ucitele.tonda-obal.cz/.  

  

https://www.ucitele.tonda-obal.cz/?fbclid=IwAR335qOn5ykGwXAlR9MrsPa5g0zhlc9O-0Ku-sM_-Wa8EgMW0mXHL4_alfY
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MALOVÁNÍ BANĚK 

Adventní čas si žáci nižšího stupně zpříjemnili ryze 

vánoční aktivitou. Svou zručnost a nápaditost zúročili při 

malování vlastních originálních baněk. Všem dětem se 

výrobky velmi povedly a jistě ozdobily jejich vánoční 

stromeček. Tuto akci pořádá již několik let Slezské 

zemské muzeum ve spolupráci s výrobním družstvem 

Slezská tvorba. 

 

„TĚŠÍME SE NA VÁNOCE“ 
 

Vánoční dílničky mají na naší škole již 

dlouholetou tradici. V letošním školním roce 

proběhly v pátek 14. prosince a pro děti a jejich 

rodiče či prarodiče bylo připraveno na výběr hned 

několik možných výrobků, ze kterých si mohl 

každý vybrat dle svého gusta. Děti se do tvoření 

pustily s elánem a práce jim šla od ruky. 

Odměnou jim byly krásné výrobky – andílci, 

sobíci, přáníčka, dárkové tašky a další vánoční 

dekorace. 

 

NADÍLKA V ÚTULKU  

Z výnosu sběru kaštanů a žaludů jsme nakoupili 

granule a pamlsky pro opuštěné pejsky a kočičky. 

Nejlepší sběrači je v úterý 15. ledna předali 

v opavském útulku. 

Na krásném výsledku se nejvíce podíleli: Natálie Ondrová z 2. B, Martina 

Škardová z 2. B, Dorota Tomášová z 1. B, Denisa Tomášová z 5. A, David 

Vojtíšek z 5. A, Vanessa Štípková z 1. C, Filip Gottwald z 3. B, Patrik Frič 

z 3. B, Patricie Černínová z 3. A, Lukáš Červeňák z 5. A, Jan Sobotík z 3. A, 

Viktorie Krajewská z 3. A, Marek Šafrán z 1. A a Ema Tomanová z 2. B. 

Celkem jsme nasbírali 4304 kg žaludů a kaštanů. Díky tomuto skvělému 

výsledku jsme mohli také přispět částkou 2000 Kč Záchranné stanici živočichů 

v Bartošovicích.  
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HRÁTKY Z DRUŽINY 

Sportovní hrátky 

Oblíbené zábavné sportovní odpoledne proběhlo na školní zahradě. Všechny 

zúčastněné děti s velkým zápalem absolvovaly disciplíny, které prověřily jejich 

rychlost, obratnost, vytrvalost a šikovnost. Domů odcházely veselé 

a spokojené. 

Hrátky se zvířátky 

Den mezinárodní ochrany zvířat jsme si ve školní družině tradičně připomněli 

zábavným soutěžním odpolednem 5. října. Soutěže a hry byly motivovány 

světem zvířat. Bavili nás žabky, vlci, lišky, ježci, ovečky i sloni. 

Martinské hrátky 

V pátek 9. listopadu proběhly ve školní družině „Martinské hrátky“. Místo 

sněhových vloček nás přivítalo krásné slunečné počasí. Do soutěží, v duchu 

martinských tradic a pranostik, se děti zapojily s radostí a elánem. Sladkou 

odměnu na závěr si všichni zasloužili.  
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ŽABKA GABKA 

Setkání s budoucími prvňáčky probíhá pravidelně 

každý měsíc. Paní učitelky mají vždy pro děti 

z mateřských škol připravené jedno zajímavé 

téma a tomu se pak věnují v různých oborech. 

Děti mají možnost se tak seznámit nejen s jejich 

budoucími pedagogy, ale také si zvyknout na 

školní prostředí a ještě si užít pěkné odpoledne 

plné soutěží, pohádek, písniček, kreslení a jiných 

zajímavých aktivit.  

 

 

ANGLICKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Žáci 9. ročníku navštívili divadelní 

představení Jack and Joe, které bylo 

odehráno v anglickém jazyce. 

K výborné atmosféře představení 

přidalo i krásně zrekonstruované 

kino Mír. Žáci i pedagogové ocenili 

herecké výkony, vtipnost 

a nápaditost příběhu a jistě tím 

největším plusem se stalo poznání, že 

anglicky mluvenému slovu již dobře 

rozumí. 

PREVENTIVNÍ PROGRAM 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době jsou na 

internetu stále mladší děti, snažíme se co nejvíce 

na naší škole upozorňovat na rizika spojená 

s užíváním sociálních sítí již děti na nižším stupni. 

Proto i letos se žáci čtvrtých ročníku zúčastnili 

programu o bezpečném chování na internetu 

a problematice kyberšikany. Přednáška byla 

vedena našimi bývalými žačkami, které se i po 

přechodu na střední školy této problematice dále 

věnuji a formou peerprogramů, která je pro děti jak poučná, tak i zábavná, 

pomáhají preventivně působit.  
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ŠKOLNÍ PLES 
V pátek 15. února se konal školní 

ples, který se stal v Kylešovicích 

již tradicí. Během večera se 

o zábavu nejprve postaraly 

opavské mažoretky Roses, později 

předvedlo přitažlivou světelnou 

show Duo Fatale. K tanci 

a poslechu znamenitě hrály 

skupiny Pulsar a Merkur.  

Na návštěvníky jako každý rok čekala bohatá 

tombola, která čítala kolem 300 cen. Velké 

poděkování patří sponzorům plesu, ale také 

v neposlední řadě výboru SRPDŠ a všem, kteří 

pomáhali bez nároku na honorář. Výtěžek 

celého plesu bude použitý na nákup školních 

pomůcek, potřeb pro využití volného času dětí 

a pro další aktivity školy. Doufáme, že si 

všichni ples užili a tahle příjemná tradice 

v pořádání plesu na školní půdě bude 

pokračovat i v dalších letech.  

 

ŠKOLNÍ KARNEVAL 

Jako každý rok se i letos den po školním plese konal 

v odpoledních hodinách dětský maškarní karneval, 

který pořádá naše školní družina. Tato akce má 

na naší škole již dlouhou tradici, což potvrdila 

i hojná účast dětí v nejrozličnějších maskách. 

O zábavný program se postarala paní vychovatelka 

Andrea Vajdová, 

která si s dětmi 

vydatně zacvičila 

a zasoutěžila. Celý 

program doprovázely veselé písničky, které 

pouštěl do éteru oblíbený DJ pan učitel Jan 

Hruška. Veselé odpoledne zakončila bohatá 

tombola.   
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CHEMQUEST 

Soutěžní tým, ve složení Eliška Čiržová, Dominik 

Heiser a Matěj Mušík z 9. B, se zapojil do soutěže 

ChemQuest 2019. Úkolem je natočit a sestříhat 

video libovolných chemických pokusů – letos na 

téma: Chemie a barvy. Držíme palce, ať se líbí. 

MLADÝ CHEMIK 

Dne 12. 12. 2018 se na SPŠCH v Ostravě 

konalo krajské kolo soutěže s názvem: 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 

2018/2019. Zúčastnily se ho 3 postupující 

žákyně ze školního kola 9. tříd: Simona 

Bokišová, Markéta Seichterová a Natálie Skácelová (9. A). Všechny si vedly 

velmi dobře a zúročily tak své vědomosti z tohoto oboru. Gratulujeme. 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 

Po odevzdání teoretické části řešené doma 

a školní praktické části, se v pondělí 11. února 

konalo školní kolo chemické olympiády. 

Úspěšnými řešiteli jsou Sabina Šindlářová 

z 8. B a Dominik Werdich z 8. A. Oba 

postoupili do okresního kola. 

ASTRONOMICKÁ 

OLYMPIÁDA 

Dne 14. 11. 2018 proběhlo školní 

kolo Astronomické olympiády. 

Zúčastnilo se jí 19 žáků, z nichž 14 

postoupilo do krajského kola. Jsou 

to tito úspěšní řešitelé: 

Za kategorii 8. a 9. ročník: Jan Seemann, Sabina Šindlářová a Martin Scheidel. 

Za kategorii 6. a 7. ročník: Jakub Martinák, Beáta Klimešová, Ondřej Huťa, 

David Binar, Kristýna Ryparová, Amálie Burdová, Klára Rončková, Adriana 

Havlíčková, Karolína Heinzke, Alexandr Vodák a Karolína Foltýnová. 

Soutěže a olympiády 
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OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU 

Letos proběhlo již 48. kolo Dějepisné olympiády. 

Tentokrát na velmi široké téma s názvem „Za 

poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako 

tepnys civilizace“. Přestože se otázky týkaly událostí 

z naší historie od doby Franské říše až po Průmyslovou 

revoluci, vedli si naši žáci velmi dobře. Nejlépe své 

znalosti zúročily dívky z deváté třídy. Na 1. místě se ve 

školním kole umístila Kateřina Jombíková z 9. B, druhá 

skončila Natálie Skácelová z 9. A a třetí Markéta 

Seichterová z 9. A. Kateřina Jombíková se pak 

v okresním kole umístila na velmi pěkném 9.–10. 

místě.  

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA  

V úterý 4. 12. 2018 proběhlo školní kolo olympiády 

z českého jazyka, kterého se zúčastnili vybraní žáci 

osmého a devátého ročníku. Přes náročnost soutěže si 

tentokrát všichni žáci vedli velmi dobře a ukázali, že si 

umí poradit i se složitějšími úkoly, které je v testu čekaly. 

Olympiáda trvala 2 hodiny a skládala se ze dvou částí – 

mluvnické a slohové. Nejlépe se umístily dívky z devátého 

ročníku: 1. Markéta Seichterová, 2. Natálie Skácelová 

a 3. Kateřina Jombíková. V okresním kole pak zabodovala 

Natálie Skácelová, která skončila na úžasném 2. místě 

a postupuje do kola krajského. Gratulujeme.  

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

Ze školního kola suverénně postoupil Vojtěch Rektorys z 9. B. 

Okresní kolo se konalo 7. 2. a zúčastnilo se ho přes 

30 nejtalentovanějších mladých angličtinářů. Součástí byla 

nejen písemná část, která vždy prověří znalost gramatických 

jevů a slovní zásoby, ale i ústní, která je Vojtovou silnou 

stránkou. Přestože nenavštěvuje žádné kurzy, svou vlastní pílí, 

neutuchajícím zájmem a přirozeným talentem pro cizí jazyk se 

dokáže vyjadřovat anglicky skoro tak dobře jako česky. A díky 

tomu obsadil v konkurenci nejlepších žáků osmých a devátých 

ročníku nádherné páté místo a udělal nám velikou radost. 
Vojtěch Rektorys, 9. B 

Natálie Skácelová 9. A 

Kateřina Jombíková, 9. B 
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

V únoru proběhla ve všech ročnících také školní kola 

recitační soutěže. Jako vždy bylo velmi složité vybrat 

úplně ty nejlepší, protože všichni zúčastnění se velmi 

snažili a jejich výkony byly velmi vyrovnané.  

Po složitém rozhodování byli do Loutkového divadla 

vysláni tito žáci: za 1. třídu Simeon Ivanov a Mikuláš 

Richlý, za 2.–3. třídu Anna 

Richlá a Julie Dudová, za 4.–5. 

třídu David Vojtíšek a Ondřej 

Halama, za 6.–7. ročník 

Veronika Víchová a Adam 

Dudys a za  8.–9. ročník 

Kateřina Jombíková. V Loutkovém divadle se pak 

nejvíce dařilo našim nejmladším zástupcům a oba 

chlapci z první třídy postupují do okresního kola.  

Moc gratulujeme. 
 

  

Simeon Ivanov 

Mikuláš Richlý 
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MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

LIDICE 2019 

V roce 2019 uplyne 150 let od chvíle, kdy světlo světa spatřila Mendělejevova 

periodická soustava prvků, jeden z pilířů moderní chemie. Ve spolupráci 

s UNESCO proto bylo pro 47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 

Lidice vybráno téma, které se našimi životy prolíná a provází nás doslova na 

každém kroku: od materiálu podrážek bot, přes asfalt silnic až po krásu 

ohňostrojů a je to téma CHEMIE. 

I žáci naší školy tak jako děti z celého světa se pokusily výtvarně zpracovat 

toto nelehké téma grafickou technikou suchá jehla. S napětím čekáme na 

vyhlášení výsledků.  
Mgr. K. Kurzicová 

  

Veronika Schaalová, 5. A  

Eva Rechbergová, 9. A Lada Holoubková, 5. A 

Eliška Vaňková, 6. A  
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Karolína Foltýnová, 6. A 
Michal Neugebauer, 9. A 
Natálie Skácelová, 9. A 

Jaroslav Němec, 8. B  Sabina Šindlářová, 8. B 

Michal Neugebauer, 9. A Klára Vilímcová, 8. B 
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VYHODNOCENÍ LIGY SPORTU 

6. prosinec 2018 byl svátkem pro nejúspěšnější sportovce základních škol 

opavského okresu. V Kulturním domě Na Rybníčku proběhlo slavnostní 

vyhlášení celoroční sportovní soutěže Liga sportu, jejíž výsledky jsou 

sestavovány na základě úspěchů v jednotlivých sportech. V průběhu školního 

roku žáci soutěží v atletice, gymnastice, plavání, šplhu, lyžování, florbalu, 

fotbalu, basketbalu, házené a dalších sportech. Tento ročník byl navíc jubilejním 

25. ročníkem, takže se navíc předávaly ceny i za součet všech uplynulých 25 let. 

Naše škola patří k historicky nejúspěšnějším školám opavského okresu, když za 

pětadvacetiletou historii získala celkově 2. místo. Stejné umístění převzali žáci 

2. stupně za uplynulý školní rok 2017/2018, se ziskem 213b. Žáci 1. stupně se 

v loňském školním roce umístili na celkovém 4. místě. Všem žákům i vyučujícím, 

kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na těchto úspěších, děkujeme a přejeme 

pevné zdraví a chuť do dalšího 

soutěžení. 
 

 

  

Sportovní úspěchy 
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MTB CROSS 2018 

Ve čtvrtek 27. září proběhl 

na Stříbrném jezeře 

v Opavě cyklistický závod 

MTB Cross. Naši žáci byli 

velmi úspěšní, kromě 

vítězství ve štafetě se 

prosadili i mezi jednotlivci. 

Vítězové svých kategorií 

byli Václav Najser, 

Karolína Neugebauerová 

a Jakub Mušálek. Michal 

Neugebauer dojel na 

2. místě. Štafeta ve složení 

Neugebauerová, Mušálek 

a Neugebauer zvítězila s velkým náskokem před ostatními. Gratulujeme!!! 

PŘEHAZOVANÁ 4. – 5. TŘÍD 

Přehazovaná se hrála ve smíšených družstvech dívek a chlapců. Tento rok se 

tato sportovní disciplína konala poprvé, takže to byl víceméně zkušební ročník. 

Akce to byla velmi povedená, a naše děti se dokázaly prosadit i v této soutěži. 

Po těžkém postupu z okrsku, se jim podařilo uspět i v okresním finále, kde po 

těžkém a vyrovnaném boji podlehly až ve finále. Což znamenalo krásné druhé 

místo a chyběl jen kousíček k postupu do krajského finále.  

GOALBALL 

Koncem listopadu si pětice našich žáků ve složení 

Jeroným Vltavský, Robin Hendrych, Matyáš Thimel, 

Martin Vajda a Daniel Fládr vyzkoušela hru pro 

zrakově postižené Goalball. Ozvučený míč se při ní 

koulením dopravuje do devítimetrové branky, kdy 

protihráči v pozicích na zemi zabraňují vstřelení 

branky. Naše družstvo se umístilo na 4. místě 

z 8 účastníků a odneslo si mnoho nových zážitků 

a zkušeností. 
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OF PLAVÁNÍ 4.–9. TŘÍD 

V listopadu se vybraní žáci a žákyně zúčastnili tradiční soutěže v plavání pro 

okres Opava. Mise to byla velmi úspěšná. Podařilo se získat celkem pět medailí 

z šesti možných. Gratulujeme!!! 
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OF HALOVÁ KOPANÁ 
V prosinci se uskutečnila dvě okresní finále v halové kopané. Hrálo se 

v kategoriích chlapců i dívek. V kategorii chlapců naše škola potvrdila roli 

favorita a postoupila do krajského finále. U dívek byla situace mnohem 

vyrovnanější a rozhodoval každý gól. Pro naše dívky to nakonec znamenalo 

6. místo. 
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KRAJSKÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 

V úterý 9. 10. 2018 proběhlo v Krnově 

krajské finále v přespolním běhu, kam 

se kvalifikovala dvě naše družstva 

chlapců. Hoši III. kategorie si doběhli 

pro stříbrné medaile, hoši IV. kategorie 

skončili na 4. místě. Mezi jednotlivci 

se prosadil Vojtěch Urbánek, který 

doběhl jako vítěz III. kategorie, 

v těsném závěsu za ním byl Dominik 

Stareček, který doběhl na 3. místě. 

Gratulujeme!!! 
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OF ŠPLH 

Okresní finále ve šplhu každoročně 

patří mezi silné kylešovské disciplíny. 

Také letos se nám zadařilo, když jsme 

získali v šesti závodech čtyři medaile, 

z toho dvě zlaté, jednu stříbrnou 

a jednu bronzovou. Navíc si starší 

žákyně vybojovaly postup do krajského 

finále!!! 

Školu reprezentovali: 

II. kategorie (4.–5. třída) 

Hoši 1. místo: Petr Binar, Ondra 

Strnadel, Jakub Prohászka, Jakub 

Mušálek 

Dívky 3. místo: Linda Dobrovolná, Amálie Zapletalová, Bára Konečná a Nikol 

Müllerová 

III. kategorie (6.–7. třída) 

Hoši 4. místo: Vojtěch Hranoš, Jakub Pecník, 

Šimon Tomíček 

Dívky 5. místo: Iva Kuzníková, Klára 

Konečná, Bára Jiroušová 

IV. kategorie (8.–9. třída) 

Hoši 2. místo: David Bohuslav, Tadeáš Binar, 

Matyáš Thimel, Michal Neugebauer 

Dívky 1. místo: Melanie Pejšová, Sabina 

Šindlářová, Kristýna Müllerová a Lucie 

Koschatzká 

KF ŠPLH 

Družstvo našich starších žákyň letos obhájilo 

prvenství v okresním finále ve šplhu a tak už po 

několikáté za sebou děvčata odcestovala změřit 

síly na krajské finále, které se stejně jako 

v loňském školním roce konalo na Střední škole 

řemesel ve Frýdku Místku. Ve čtyřech 

soutěžních kolech holky vyšplhaly krásné 

bronzové medaile. Školu reprezentovaly 

Melanie Pejšová, Sabina Šindlářová, Simona 

Kadeřábková a Lucie Koschatzká. 

Blahopřejeme k 3. místu v krajském finále!!!  
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OKRESNÍ FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 8.–9. TŘÍD 

V úterý 18. 9. 2018 soutěžili naši žáci na Tyršově stadionu v Opavě 

v disciplínách: běh na 60 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí 

a běh na 800m, respektive 1000 m. Závodníkům patří velký obdiv, protože 

z desetičlenného družstva startovala pouze jedna žákyně 9. ročníku, zbytek 

družstva tvořili samí osmáci. I přesto, že soutěžili i s o dva roky staršími 

soupeři a soupeřkami, hoši obsadili obdivuhodné 4. místo a dívky velmi krásné 

7. místo v okresním finále. Z jednotlivců se prosadili Vít Tampa (2. místo 

v běhu na 60 m), Melanie Pejšová (3. místo v běhu na 60 m) a Matyáš Thimel 

(2. místo ve skoku dalekém) a Adam Sochor na celkovém 6. místě mezi 

jednotlivci. Tato generace má to nejlepší ještě před sebou. Gratulujeme 

a přejeme další úspěchy! 

OF STOLNÍ TENIS 
V okresním finále stolního tenisu III. kategorie dívek uspělo naše družstvo ve 

složení Iva Kuzníková a Karolína Heinzke, které byly podporovány Nelou 

Novobilskou. Děvčata obsadila krásné 3. místo, k čemuž jim gratulujeme.  
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ATLETICKÝ PĚTIBOJ, MEMORIÁL MIRKO FIŠERA 

Ve středu 3. října proběhl 30. ročník atletické soutěže, který nese název 

Memoriál Mirko Fišera. Závodníci a závodnice soutěžili ve šplhu, běhu na 

60 m a 1500 m, v hodu míčkem a skoku dalekém. V celkovém součtu obsadila 

naše družstva chlapců i dívek shodně 2. místa. Z jednotlivců se nejvýrazněji 

prosadil Jakub Pecník, který se umístil na 2. místě. Gratulujeme! 

OF FLORBALL DÍVKY III. KATEGORIE 

V pátek 9. ledna 2019 se v tělocvičně ZŠ Otická uskutečnilo okresní finále ve 

florbalu dívek kategorie 6. a 7. tříd. Naše družstvo ve složení Karolína 

Neugebaerová, Eliška Vaňková, Kateřina Čepková, Iva a Veronika Kuzníkovy, 

Leona Novotná, Eliška Hulvová a Gabriela Tesaříková obsadilo krásné třetí 

místo. Holkám tímto moc gratulujeme. 
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ŠTAFETA NA 8X200 M 

V úterý 2. 10. 2018 běželi naši žáci tradiční závod 

ve štafetě na 8x200 m. Do závodu bylo vybráno               

8 nejúspěšnějších škol z předchozího ročníku 

celoroční soutěže Liga sportu. Našim závodníkům 

a závodnicím se podařilo vylepšit loňské umístění, 

když obsadili 2. místo a odnesli si stříbrné 

medaile.  

Gratulujeme! 
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OF VÁNOČNÍ LAŤKA – SKOK VYSOKÝ 

4. prosince 2018 proběhlo v hale Tyršova stadionu okresní finále ve skoku 

vysokém s názvem Vánoční laťka. Z jednotlivců se nejvíce dařilo Melanii 

Pejšové (3. místo v jednotlivcích) a Janu Kupkovi (9. místo). Blahopřejeme!!! 
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7. ROČNÍK 

Také letos absolvovali žáci 

7. ročníku lyžařský výcvikový 

kurz. Tradičně v Lipové-

Lázních v penzionu Pavel a ve 

skiareálu Lázeňský vrch. Děti 

absolvovaly výcvik carvingové 

techniky jízdy na sjezdových 

lyžích, ti zdatnější i na 

krátkých lyžích tzv. 

snowbladech. Zpestřením byla 

také jednodenní návštěva 

velkého lyžařského areálu 

Ramzová, nebo přednáška 

profesionálního záchranáře Horské služby.  
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – NIŽŠÍ STUPEŇ 

V posledním únorovém týdnu probíhal také lyžařský 

výcvik pro nižší stupeň v Tošovicích. Výcvik začínal 

odjezdem autobusem po 8. hodině od školy a končil 

návratem kolem 14. hodiny opět ke škole. Všechny děti 

udělaly v lyžařských dovednostech velké pokroky 

a z jejich nadšených tváří šlo lehce poznat, že je tento 

krásný zimní sport oslovil.  
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SPONZOŘI PLESU 

 


