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OBČ ASNI K ZA KLADNI  S KOLY OPAVA-KYLES OVIČE 

BŘ EZEN 2020 



 

Žákyně roku – Sabina Šindlářová 

Čelkem třináct nejlepších žáků a žaček z opavských základních škol, 

včetně těch speciálních, převzalo ve čtvrtek 27. února dopoledne 

ocenění Žák roku 2019 z rukou první náměstkyně primátora Hany 

Brňákové. Za naši školu byla vybrána žákyně 9. B Sabina Šindlářová. 

Sabina je všestranně nadaná, pilná, pracovitá a snaživá. Své organizační 

schopnosti uplatňuje v práci ve školním parlamentu a školních 

i mimoškolních akcích. Vědomosti zúročuje na olympiádách z českého, 

německého a anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu, nebo 

na astronomické olympiádě. Nejlepších výsledků dosáhla v soutěžích 

z chemie (soutěž Korchem, Čhemquest). Úspěšně reprezentuje školu 

ve sportovních soutěžích (stolní tenis, futsal, florbal, přespolní běh, 

atletický čtyřboj). Navštěvuje kroužek sportovní gymnastiky. Své 

umělecké nadání prokazuje hrou na kytaru. Na další nástroje (zobcovou 

flétnu, klavír, ukulele a elektrickou kytaru) se učí hrát sama. 



Projekt eTwinning: Voda 

 Použití v denním životě 

 Zaměstnání spojené s vodou v naší zemi 

(v minulosti a dnes) 

 Pokusy s vodou 

 Matematika: úkoly na měření objemu 

 Tělocvik: sport a voda 

 Umění: naši umělci a jejich nejslavnější díla týkající se vody 

 Výtvarná výchova: práce dětí na téma voda 

 Český jazyk: píseň nebo báseň o vodě 

 Zeměpis/vlastivěda: naše nejznámější řeky, jezera, rybníky 

 Dějepis: historie vody v dějinách a její vliv na ekonomický rozvoj 

a životní prostředí 

 

 

 

 



Pokusy s vodou 

Vliv detergentů (složky čisticích 
prostředků) na povrchové 
napětí vody. Tohoto napětí 
využívají někteří živočichové 
(bruslařka obecná, vodoměrka). 
Voda po přidání saponátu (Jar) 
ztrácí své povrchové napětí. 
Pokus: položit jehlu a kancelář-
skou sponku na vodní hladinu. 
Po přikápnutí čisticího prostředku v jakémkoliv místě vodní plochy 
padají předměty plovoucí na hladině okamžitě dolů.  
Saponáty ničí život nad i pod vodní hladinou. 
Poučení: Neumývat si kolo či auto čisticími prostředky u řeky nebo 
rybníku. 
 

The impact of detergents on the surface tension of water. 
This tension is important for some kind of insects. 

After adding few drops of detergent, water lose its tension. 
Experiment: Put a needle  or paperclip carefully on water surface. 

Add  few drops of detergent to any place of water surface. The objects 
floating on the surface will sink to the bottom. Detergents harm the life 

over and under the water. 
Advice: Don’t wash your bike or car neer a river or lake using 

detergents. 
 

 
 

 

 

 

 



 

Kurz profesního rozvoje eTwinning ve Vídni 

Letos se paní učitelka Jana Sosíková 
zúčastnila třídenního kurzu 
profesního rozvoje v rámci projektu 
eTwinning mezinárodní spolupráce 
mezi školami v Evropě pod názvem 
Digitální kompetence a IT didaktika. 
Na kurzu, kterého se zúčastnili učitelé 
z 35 zemí, získala cenné poznatky 
a kontakty pro další práci na těchto 
projektech. 
 
 

 

 

Projekt  

eTwinningRe-li-sh 

Získal v tomto roce certifikát 
kvality, který uděluje národní 
podpůrné středisko projektů 
eTwinning.  
Projektu „Řead- listen-share“, 
tedy „Čti-poslouchej-sdílej“, 
který vedla p. učitelka Jana 
Sosíková, se zúčastnili žáci 
loňské 3. A s paní učitelkou 
Lenkou Jurášovou. Žáci letošní 
4. A získali žákovský Čertifikát 
kvality a drobný dárek jako 
poděkování za svou práci na 
projektu. 

 

 

 



Představení Činderella 

Popelka 

Během prvního pololetí školního 

roku 2019-2020 vystoupila skupina 

žáků anglického jazyka pátých tříd 

pod vedením paní učitelky Jany 

Sosíkové s pohádkou Činderella na 

základních školách TGM a Englišova. 

Naše děti hrály tuto pohádku pro 

žáky čtvrtých a třetích ročníků.   

Na každé škole odehrály dvě 

představení. Děti z těchto škol byly 

dopředu seznámeny se slovní 

zásobou a po představení proběhl 

malý soutěžní kvíz. Představení se 

setkalo s velkým ohlasem žáků 

i vyučujících. V druhém pololetí je 

naplánováno vystoupit na základní 

škole Otická a Vrchní. 

 

Návštěva archívu 
Na podzim se žáci 7. ročníku 

semináře dějepisu podívali do 

opavského zemského archivu. Zde 

se seznámili s fungováním archívu, 

dozvěděli se, co obnáší práce 

archiváře a prohlédli si části 

budovy, do kterých se obyčejný 

návštěvník zpravidla nepodívá 

(např. depozitář či matriční sál). 

Hlavní náplní programu však byly ukázky dobových archiválií a pečetí. 

 

 



Edukační program 

„Česta města“ 
Dne 10. prosince 2019 se 

v Obecním domě uskutečnil 

edukační program pro žáky 

7. ročníku semináře z dějepisu na 

téma „Česta města“ se zaměřením 

na středověké dějiny Opavy. 

Nejprve žáci zhlédli poučný film 

o dějinách Opavy. Poté se rozdělili 

do skupin po čtyřech, ve kterých 

plnili jednotlivé úkoly. Prvním 

z nich byla hra na „archeology“, kdy každá skupina měla poznat, o jaký 

středověký předmět se jedná a k jakému účelu tento artefakt sloužil. 

Poté žáci hledali v barevně odlišených krabicích předměty, které mohl 

středověký člověk za svého života užívat. Mezi dobovými nádobami, 

hřebeny či šperky se  totiž nacházely i současné výrobky, které měli 

vytřídit. Poté si žáci prohlédli vitríny s vystavenými originály. 

V průběhu samotné expozice doplňovali do pracovních listů odpovědi, 

které si museli sami vyhledat v rámci výstavy s následnou společnou 

kontrolou. Nakonec žáci psali list ve středověkém písmu a posléze 

zapečetili.  

6. Č v knihovně 

První listopadové pondělí se žáci 

6. C vydali do Knihovny Petra 

Bezruče v Opavě, kde se 

zúčastnili besedy na téma 

"ŘEČKÉ BÁJE." Tomuto učivu se 

děti věnovaly v literatuře celý 

minulý měsíc, a tak si díky 

poutavé přednášce své znalosti 

zopakovaly a nějaké nové 

informace získaly. Většina žáků 

se do besedy velmi aktivně 

zapojila a svými vědomostmi šesťáci paní knihovnici mile překvapili.  



Výstava  „Zlatý poklad Inků“ v Brně 
Dne 8. listopadu 2019 navštívili vybraní žáci sedmých a osmých tříd pod 

vedením paní učitelky Petry Poledňákové a pana učitele Radka 

Krusberského celosvětovou výstavu týkající se zlatého pokladu Inků. 

Hned při vstupu do expozice každý obdržel lístek se jménem 

a vyobrazením jednoho z mocných inckých vládců. Poté si žáci vyzvedli 

audioprůvodce a mohli vstoupit do samotné expozice.  

Hned v úvodní výstavní síni se žáci seznámili s dějinami osídlení 

Ameriky a jednotlivými předkolumbovskými civilizacemi. Poté 

následoval dokumentární film, který měl stručně seznámit s historií 

osídlení Jižní Ameriky Inky a který nastínil, co účastníky v následujících 

výstavních částech čeká. Pak už následovala samotná výstava týkající se 

indiánského kmene Inků. Ve vystavených vitrínách si mohli žáci 

prohlédnout část bohatého zlatého pokladu tohoto vyspělého 

předkolumbovského kmene. Poslední výstavní síň se zaměřila na dobytí 

mocné říše španělskými dobyvateli.  

 

 

 

 

  



Konference žákovských parlamentů 
 

Dne 23. 10. 2019 se v Krnově 

uskutečnila 2. konference 

žákovských parlamentů 

z Moravskoslezského kraje. 

Navštívili jsme krnovské 

Středisko volného času, kde se 

sešly žákovské parlamenty 

z různých koutů našeho kraje. 

Čelou akci pořádal žákovský 

parlament ze základní školy 

Krnov Janáčkovo náměstí, 

který si pro nás předem nachystal nabitý program. Konference se také 

zúčastnilo několik vážených hostů: Ing. Tomáš Hradil – starosta města 

Krnova, Mgr. Pavel Moravec – místostarosta města Krnova, Ing. Pavlína 

Říhová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Veronika Pevná – ze 

sdružení Škola pro demokracii a Mgr. Karel Handlíř – ředitel ZŠ Krnov, 

Janáčkovo náměstí. Tito hosté i s pořadateli nám pomáhali společně 

řešit problémy dnešní doby a ukázat nám podstatu demokracie. 

Hlavními tématy této konference byla Škola bez plastu a Parlament za 

všechny, všichni za parlament. Všechny parlamenty rozdělené do 

skupin se snažily najít co nejvíce možností, jak se zbavit a omezit plast 

ve školách (např: papírové sáčky v bufetu, třídění a recyklace plastu, 

znovupoužití plastových výrobků ve výtvarné výchově a jiných 

předmětech…). Následně se naše návrhy prezentovaly. Jiní měli na 

starosti druhé téma týkající se samotných parlamentů a jeho důležitost 

pro správné klima na školách. V závěru nám některé parlamenty 

představily prezentace o jejich fungování na školách. Někteří se podíleli 

na charitativních sbírkách peněz, jiní nás inspirovali rozličnými akcemi 

na jejich školách (např: Den dvojčat, Valentýnská pošta či různé formy 

oslav dne učitelů). V rámci konference jsme využili příležitosti 

a navázali jsme kontakt se školou v Mladecku. Díky této spolupráci se 

budeme navzájem inspirovat, pomáhat si a dělit se o zkušenosti. Čelá 

konference pro nás byla velkým zážitkem a jsme rádi, že jsme mohli být 

její součástí.  

Za školní parlament: Nela Sučanská a Martin Svoboda, VIII. B 

 



Bubakiáda 2019 
Ve čtvrtek 7. listopadu proběhlo již tradiční setkání duchů a strašidel 

s lampionovým původem a stezkou odvahy, kterou si letos pro své 

mladší spolužáky připravila třída 9. B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween na nižším stupni 2019 

 

 



Recyklace odpadu 

V pátek 8. listopadu proběhla pro 

žáky nižšího stupně a šestého 

ročníku krátká přednáška na 

téma recyklace odpadu. Žáci si 

připomněli důležitost recyklace a 

dozvěděli se, co vše je možné z již 

jednou použitých věcí znovu 

vyrobit. 

 

 

 

Výzdoba pro Vilu Vančurova 
Děti ze 4. B se v rámci pracovního vyučování podílely na 

výrobě vánočních dekorací pro Vilu Vančurovu 

(domov pro seniory). Osobně jim pak své výrobky 

předaly a děvčata je potěšila také vánoční básničkou, 

kterou si nacvičila s paní asistentkou. 
 

 

 

 

 

 



Advent na zemědělce 
 

Žáci naší školy se letos zúčastnili výtvarné soutěže v rámci XII. ročníku 

ADVENTU NA ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE. Letošním tématem bylo „VÁNOČNÍ 

PŘÁNÍ". Svá přání vytvořili žáci 2. B, 2. Č, 3. B, 7. A, 7. B a 9. B. 

 

 

Peče celé Česko a vaří celá 1. A 
 

V rámci projektu "Zdravý týden" si děti mohly vyzkoušet přípravu 

zeleninového a ovocného salátu. 

 

 

 

  



Slavnost Slabikáře 

Poté, co se prvňáčci naučili všechna 

písmenka, přišla v listopadu vhodná doba 

předat jim jejich vlastní Slabikář. A jako 

každý rok, to byla velká sláva a radost!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. B 

1. A 



Dětský maškarní karneval 
 

V únoru jsme pořádali tradiční dětský 

maškarní ples. Děti měly krásné a 

různorodé masky, tančily, hrály hry a 

soutěžily. Zvířátek, pohádkových 

bytostí i filmových hrdinů byl prostě 

plný parket.  

Dospěláci si dali kafíčko, sledovali své 

ratolesti a fotoaparáty cvakaly a cvakaly.  

Největší radost nastala při zahájení 

očekávané tomboly, do které nám 

přispěli nejen sponzoři, ale i rodiče 

a díky tomu byla opravdu hodně štědrá. 

Vyhrál skoro každý.  

Všem moc děkujeme! 

 

 

 

 
  



2. B a lidské tělo 
 

Poslední lednový týden byl v 2. B ve znamení lidského 

těla. Děti poznávaly kostru člověka, povídaly si 

o důležitosti a pestrosti stravy, obvazovaly si končetiny 

a vysvětlovala se důležitost práce lékařů. Na videu pak 

druháci viděli činnost vnitřních orgánů. Taktéž se jim 

podařilo vyrobit postavu člověka a jeho vnitřní stavbu. 

Žáci si celý týden užili a někteří se dokonce rozhodli, že 

by chtěli být v dospělosti lékaři.  
 

 

 

Sladký Valentýn v 6. B 
Děti z 6. B si společně se svou 

třídní učitelkou upekly linecká 

srdce, která jim osladila svátek 

zamilovaných.  

 

 

 

 

 

 

 



Bylo nebylo aneb pohádkový les – 3. B 
 

Žáci 3. B navštívili animační program, který je realizován v Domě Umění 

v Opavě. Děti se vydaly za tajemstvím ukrývajícím se v nočním lese. Byla 

pro ně připravená tajemná stezka lesem plná nástrah. Jejich úkolem 

bylo všechno vyřešit a najít správnou cestu k chaloupce, kde na ně 

čekala výtvarná dílnička, ve které si vytvořili dřevěnou ozdobu na 

vánoční stromek.  
 

Řecyklohraní - slavnostní vyhlášení 
 

 

 

  



Školní ples 
 

Dne 21. 2. 2020 se konal již tradiční 

školní ples v obou tělocvičnách školy. 

O zajištění plesu a jeho hladký 

průběh se postarali členové SŘPDŠ.  

K tanci a poslechu hrály dvě hudby 

a neopomenutelnou součástí a vy-

vrcholením plesu byla opět velmi 

bohatá tombola. Výtěžek plesu je 

věnován jako vždy našim žákům, 

nejen na nákup pomůcek, ale i na 

rozličné odměny a školní akce.   

 

 

 

 

 

 



Akce školní družiny 

 

Svatomartinské hrátky 

Svatý Martin sice letos nepřijel 

na bílém koni, ale i přesto jsme 

tento svátek řádně oslavili. Děti 

si vyzkoušely spoustu disciplín, 

ulovily svoji husu na pekáč, 

házeli podkovou, obouvali koně 

do podkov, posléze nasedli na 

koně a projeli překážkovou 

dráhou a  sněhovou koulí museli trefit do sněhuláka. 

 

Čertí rojení 
Skoky do komína, trhání chlupu z čertího 

kožichu, jízda v pytli, trefování do čertí pusy, 

a dokonce operace čerta! To byly letošní 

disciplíny. 

 

 

Vánoční dílničky 
U nás již tradiční  dílničky, kde si děti mohou 

tvořit vánoční ozdoby a nasát předvánoční 

atmosféru, byly opět hojně navštíveny. Každý si 

mohly vyrobit zápich, andílky z korálků, tašky 

na 

dárky, 

betlém nebo nazdobit perník. 

A kdo chtěl jen tak posedět, dal 

si kávičku a něco dobrého 

v bufetu, který si nachystali 

žáci 4. A pod vedením paní 

učitelky Jurášové.  

 



Setkání rodičů a dětí 

v keramické dílně  

při výrobě andělů 
Na naší škole máme i šikovné 

rodiče. To se potvrdilo při práci 

v keramické dílně, kdy jsme 

vyráběli anděly. Sešly se nejen 

maminky, ale dokonce i jeden 

dědeček a začalo se společně 

s dětmi tvořit.  Akce měla velký ohlas, proto jsme se rozhodli toto 

setkání zopakovat. 

 

Družina má talent 
To, že na naší škole nejsou  jen 

nadaní fotbalisti, předvedly 

děti při akci „Družina má 

talent“. Viděli jsme tanečníky, 

hudebníky, zpěváky, herce, ale 

největší úspěch mělo taneční 

duo klaunů Aničky Heinzke a 

Karolíny Píšalové. 

 

Týden řemesel 
Ten umí to a ten zas tohle, jak se zpívá 

v jedné písničce. I my ve školní družině 

jsme si vyzkoušeli některá řemesla. 

Kuchaři vyrobili jednohubky, šva-

dlenky si ušily rukavičky, z hodinářské 

dílny si každý odnesl své hodiny, 

přadlenky upředly panáčky a panenky 

a v hrnčířské dílně vznikly krásné 

hrnky. 

 

 

 



Vědomostní soutěže 

Olympiáda v ruštině 

Dne 21. ledna 2020 proběhlo školní kolo olympiády v ruštině. Soutěže 

se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Všichni účastníci byli velice dobře 

připraveni a prokázali, že jsou schopni porozumět běžnému textu 

v ruštině, sami plynule mluvit a také odpovídat na otázky. Porota se 

podle hodnocení jednotlivých částí nakonec rozhodla udělit dvě druhá 

místa: 

1. Marek Samel, 8. B (postup do krajského kola) 

2. Darina Lukešová, 9. C 

2. Zuzana Řemelková, 9. B 

 

 

 

 

 

 



Olympiáda v anglickém jazyce 

Dne 13. ledna 2020 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády 

v anglickém jazyce. V kategorii I. A ( 7. ročník) se testové části zúčastnilo 

13 žáků, v kategorii II. A (9. ročník) se testové části zúčastnilo 12 žáků. 

Testy pro obě kategorie byly náročné a obsahovaly jak cvičení 

gramatická, tak práci se slovní zásobou. Polovina soutěžících v písemné 

části uspěla a získala potřebný nadpoloviční počet bodů. Do okresního 

kola můžeme bohužel poslat jen jednoho kandidáta pro každou 

kategorii, a protože úspěšnost na prvních příčkách byla po testech velmi 

vyrovnaná, rozhodl souboj v ústním pohovoru s vyučujícími. Do vyššího 

kola tak postupuje Lukáš Figura ze 7. Č a Erik Graf z 9. A. Všem 

soutěžícím děkujeme, úspěšným účastníkům blahopřejeme a 

postupujícím reprezentantům držíme palce v okresním klání.   

Výsledková listina testu 13.1.2020, kategorie I. A 

Umístění  Body  Jméno 

1. 39 Lukáš Figura 

2. 34,5 Viktor Tampa 

3. 27,5 Iva Kuzníková 

4.  27 Vanda Havránková 

5.  23,5 Veronika Víchová 

6. – 13.  Bez uvedení 
pořadí 

K. Heinzke, B. Klimešová, A. Salamon, M. 
Kupka, M. Kružica, M. Valenta, A. Burdová, 
K. Foltýnová 

 

Výsledková listina testu 13.1.2020, kategorie II. A 

Umístění  Body  Jméno 

1. 45 Erik Graf 

2. 43 Darina Lukešová 

3. 40 Jaroslav Němec, Martin Scheidel, Jiří 
Zapletal 

4.  34 Daniel Gilík 

5. 32 Daniel Bártek 

6. 25 Dominik Malý 

7. – 10.  Bez uvedení 
pořadí 

L. Koschatzká,  
S. Šindlářová, K. Prusková,  
A. Kotalová 

 

 

  



Olympiáda v českém jazyce 

 

V pátek 6. 12. 2019 proběhlo školní kolo olympiády z jazyka českého, 

kterého se zúčastnili vybraní žáci osmého a devátého ročníku. Soutěž se 

skládala z mluvnické a slohové části a trvala 2 hodiny. Dané úkoly měly 

prověřit nejen všestranné znalosti, ale také jazykový cit žáků. Nejlépe se 

umístila děvčata z 9. B – Sabina Šindlářová a Zuzana Řemelková a na 

krásném třetím místě skončila Nela Sučanská z 8. B. První dvě 

jmenované postupují do okresního kola, kde jim budeme držet palce. 

 

Školní kolo recitační soutěže – vyšší stupeň 
Dne 24. 1. 2020 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže vyššího 

stupně, do kterého se letos přihlásilo nebývalé množství recitátorů 

z 6. až 9. ročníku. V letošním roce mělo školní kolo opravdu vysokou 

estetickou úroveň a někteří žáci svým přednesem ohromili nejen 

porotu, ale také své spolužáky. O to složitější bylo vybrat ty nejlepší, 

neboť výkony byly velmi vyrovnané. Mezi vítěze nakonec patří v mladší 

kategorii: 1. David Vojtíšek z VI. A, 2. Lucie Stružíková z VI. A, a na třetím 

místě tři naprosto vyrovnané výkony – Jakub Plachký ze VII. Č, Amálie 

Burdová ze VII. Č a Veronika Víchová ze VII. A. Ve starší kategorii 

8. a 9. ročníku vyhrál Martin Svoboda z VIII. B, 2. David Bohuslav z IX. A 

a třetí místo obsadila Leona Novotná z VIII. B. Všem výhercům 

blahopřejeme a postupujícím do okrskového kola držíme palce, aby 

předvedli stejně skvělé výkony jako ve školním kole. 



Řecitační soutěž 

4. a 5. tříd 

13. února se uskutečnilo školní 

kolo soutěže žáků 4. a 5. tříd. 

Na prvním místě se umístil 

Ondřej Halama, na druhém 

místě Ondřej Kalus a třetí 

místo obsadila Ellen 

Knapíková. Všem zúčastněným 

gratulujeme. 

 

 
Dějepisná olympiáda 

 
Téma: „Dlouhé století se loučí (1880-1920)“ 
Maximální počet bodů = 65 bodů 

Úspěšný řešitel = 65% a více 
 

 

Čhemická olympiáda  
Dne 23. 1. proběhla praktická část 

chemické olympiády. Řešitelé 

domácí části (teoretické přípravy 

na další kola), tento rok na téma 

soli všude kolem nás, si vyzkoušeli 

práci v oboru analytické chemie. 

Po jarních prázdninách je čeká 

test školního kola a možná postup 

do kola krajského. 

 

 

POŘADÍ TŘÍDA JMÉNO BODY PROCENT

A 

1. - 2. 9. B Sabina Šindlářová 50 77% 
1. - 2. 9. B Adéla Kotalová 50 77% 
3. 9. B Tadeáš Binar 45 69% 



Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČŘ 

 
V soutěži Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČŘ, která proběhla ve 

všech třech devátých třídách, se nejlépe ve školním kole umístili tito 

žáci: 1. Sabina Šindlářová, 2. Lukáš Vyležík, 3. Barbora Olbrechtová. Této 

soutěže se zúčastnilo 2398 žáků z 81 škol. Sabina se neztratila ani 

v krajském kole, kde se umístila mezi 30 nejlepšími žáky.  Sabky jsme se 

zeptali, čemu vděčí za svůj výborný výkon? A Sabinina odpověď je tato: 

„Paní učitelce Novotné za pomoc při přípravě soutěže a své kamarádce 

Lucce Koschatzké za mentální podporu.“ Byla velmi ráda, že se mohla 

soutěže zúčastnit, neboť ji přinesla nové zkušenosti v laboratoři i nové 

kamarády. Na závěr se zmínila, že tato zkušenost prohloubila její zájem 

o chemii.  

 

 

 

 

 



Astronomická olympiáda 
 

Školního kola Astronomické olympiády se zúčastnilo 15 žáků. Do 

krajského kola postupují za kategorii GH (6. a  7. ročník): Klára Konečná, 

Amálie Burdová, Karolína Heinzke a Alexandr Vodák. Za kategorii EF 

(8. a 9. ročník): Sabina Šindlářová, Erik Graf, Jan Seemann, Adéla 

Kotalová, Zuzana Řemelková, Kristýna Vinckerová, Barbora 

Olbrechtová a Karolína Prusková. 

 

Okresní kolo Olympiády z němčiny 

 
V pondělí 17. 2. 2020 se uskutečnilo okresní kolo soutěže v německém 

jazyce. Ze školního kola postoupili Sabina Šindlářová a Adam Sedláček. 

Oběma se dařilo i v okresním kole. Sabina se umístila v konkurenci 

němčinářů celého okresu na skvělém 6. místě a Adam dosáhl velmi 

pěkného 12. místa. Oběma tímto patří velká gratulace.  

 

 

Leona Novotná  

a Nela Sučanská  

1. v literární soutěži 

 
V pondělí 16. 12. 2019 si Leona 

Novotná a Nela Sučanská z 8. B 

převzaly na Krajském úřadu 

Moravskoslezského kraje 

v Ostravě diplom a ceny za 

vítězství v literární soutěži 

„Jsem lidská bytost“. Oběma 

děvčatům gratulujeme! 
 

 

 

 



Sportovní soutěže 
Školní rok 2019/2020 je opět velmi pestře prokládán sportovními 

soutěžemi. Hned v září jsme se byli proběhnout kolem Stříbrného jezera 

v Opavě, odkud jsme si odnesli medaile, včetně postupu do krajského 

finále v Přespolním běhu. Také krajské finále bylo korunováno zlatou 

medailí a družstvo starších žáků odcestovalo na republikové finále do 

Hradce Králové, kde chyběl jen kousíček k bronzové medaili. Přesto je 

čtvrté místo v tak obrovské konkurenci běžců z celé republiky 

fantastické a klukům zaslouží velký dík. 

Mladší žáci uspěli v atletickém pětiboji, odkud si také odvezli zlato. 

Dařilo se stolním tenistům, protože tři zlaté medaile a jedna bronzová, 

to už snad ani lépe nejde. Starší hoši pak v krajském finále obsadili ve 

stolním tenise krásné 5. místo. 

Byli jsme plavat. Z šesti kategorií máme čtyři medaile, krása. Pak jsme 

si byli zahrát florbal. Dotáhli jsme to až do okresního finále a jsou z toho 

dvě stříbrné medaile. V prosinci jsme si odskočili zaskákat. Ve skoku 

vysokém zvítězili starší hoši a mladší hoši brali stříbro. Vyhráli jsme 

v halové kopané. V přehazované jsme druzí v okrese a konečně jsme 

šplhali. Z šesti kategorií máme ve šplhu dvě zlata a jedno stříbro, navíc 

starší hoši i starší dívky postoupili do krajského finále, kde jim budeme 

držet pěsti. 

Ano, je zatím opravdu pestrý ten školní rok 2019/2020. Nicméně chybí 

ještě vzpomenout na ten minulý školní rok 2018/2019. 

Na začátku prosince jsme byli pozvaní na slavnostní ceremoniál 

vyhlášení Ligy sportu opavského okresu, za účasti hlavních 

představitelů města Opavy, včetně pana primátora. Liga sportu už má 

více než dvacetiletou tradici. Zohledňují se v ní výsledky sportovních 

soutěží za celý školní rok. A to ve všech disciplínách od míčových her, 

atletiky, gymnastiky, až po plavání. No a nám to opět vyšlo. Žáci druhého 

stupně obsadili skvělé 2. místo mezi všemi školami opavského okresu. 

Ovšem žákům prvního stupně se povedlo umístění svých starších 

spolužáků ještě vylepšit a odnést si pohár pro celkového vítěze Ligy 

sportu. Blahopřejeme a těšíme se na další přívaly sportovních emocí 

v následujících letech! 

     Jan Hruška, učitel Tv 

 



OF ve florbalu  

 

 

 



OF ve futsalu 

 



OF v plavání 

 
 



 

 



 

 

 

OF v přehazované 



OF ve skoku vysokém 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přespolní běh 

 



 

OF ve šplhu 

 

 



 

Stolní tenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



OF v miniházené 

Memoriál Mirko Fišera 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sponzoři plesu 
 


