Logika tě dostane
z bodu A do bodu B.
Představivost tě dostane
všude.
Albert Einstein

RATOLEST
radost - tolerance - legrace - starost

OBČASNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPAVA-KYLEŠOVICE
ČERVEN 2019

OCENĚNÍ PEDAGOGŮ
KE DNI UČITELŮ
U příležitosti Dne učitelů, který je v České republice
stanoven na den narození Jana Ámose Komenského,
byli za svou práci oceněni nejlepší pedagožky a
pedagogové Opavy a městských částí.
Ředitelství ZŠ Opava-Kylešovice navrhlo k ocenění
pedagogických pracovníků ke Dni učitelů v roce 2019

Mgr. Danielu Peikerovou
za její dlouholetou a obětavou pedagogickou práci
učitelky anglického jazyka a činnost výchovného
poradce.
V průběhu 24 let své pedagogické praxe, z nichž 19 let
pracuje na kylešovské škole, si získala respekt a úctu nejen u žáků a kolegů, ale hlavně
také u rodičů. Patří mezi pedagogy, kteří pěkným vztahem k dětem, nezištnou pomocí
v nesnázích a vstřícným přístupem při řešení problémů jsou velkým přínosem ke zvyšování
prestiže pedagogické práce na veřejnosti.
Ve své práci učitelky anglického jazyka dosahuje trvale velmi dobrých výsledků. Při výuce
využívá netradičních forem práce. Je přísná, důsledná, ale spravedlivá. Podílí se na
zpracovávání řady projektů zaměřených na jazyk a byla zárukou úspěšného dokončení
realizace časově velmi náročného mezinárodního projektu Partnerství škol Comenius Krása
kolem nás.
Svůj profesionální přístup prokazuje také jako výchovná poradkyně. Praxí získanými
zkušenostmi a lidským přístupem úspěšně řeší náročné situace mnohých žáků.
Podílela se na změnách ŠVP pro nadané žáky a metodicky vede kolegy při práci s nimi.
Zajišťuje kariérové poradenství na naší škole. Iniciovala změnu v učebním plánu školy
zavedením nového předmětu v 9. ročníku „Volba povolání“. Pro vycházející žáky také
organizuje celou řadu různých akcí, které by jim měly pomoci při výběru jejich profesní
orientace.
Je vždy připravena pomoci radou dětem i dospělým a svým přístupem k lidem a k plnění
povinností je krásným příkladem nejen vynikající učitelky, ale i člověka. Je velkým přínosem
pro úspěšnou práci naší školy a k jejímu ocenění jí srdečně blahopřejeme.
Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy
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VODA PRO ŽIVOT
1. a 2. místo v celostátní soutěži
Velkého úspěchu dosáhla naše škola v celostátní výtvarné a literární soutěži Voda pro život,
ve které se žákyně Karolína Heinzke z 6. A se svou básní „Ale co děti v Africe!“ umístila na
krásném druhém místě a Kateřina Jombíková z 9. B s básní „Slzy jako kapky deště“
dokonce dosáhla příčky nejvyšší a tuto soutěž ve své kategorii vyhrála. Úspěch je o to větší,
že soutěže se zúčastnilo nejméně 80 škol a porota vybírala z více než 700 prací. Ceny pak
našim žákyním předávala 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy Bc. Hana
Brňáková. Děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
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ALE CO DĚTI V AFRICE!
Nebude to žádná sláva,
co napíšu o vodě.
Básnířka fakt žádná nejsem,
ujíždím spíš na módě.
Když mám žízeň, dám si vodu.
Prostě jen tak, na pohodu.

V řece každý nerad plave,
studená je vodička.
Na zahrádce se však hodí,
zalitá je kytička.
Všude kolem vody dosti,
čvachtáme se do sytosti.

Ale co děti v Africe?
Ty mají žízeň velice.
Vpravo, vlevo…nikde voda,
všechno suché jako troud.
Zatímco my tady v klidu,
vyplýtváme vody proud.

Ale co děti v Africe?
Žízeň mají velice!
Málo vody na pití,
natož ještě k zalití.
Šetřete s ní děti, lidé,
ať nám aspoň kapka zbyde!

SLZY JAKO KAPKY DEŠTĚ
Zemi jsme téměř pomalu zničili,
i podmořský svět jsme málem ztratili.
Pod hladinou se smutný děj odehrává,
že se nic neděje, si člověk jen nalhává.
Jak se vám na to dívá?
Copak nevíte, že už málo času zbývá?

Život z moří a oceánu pomalu mizí.
Jen ničit a brát, to není člověku cizí.
Až všechny korály v mořích uvadnou,
možná nás jiné myšlenky napadnou.
Copak jsou lidé opravdu tak hloupí?
A myslí si, že novou planetu si za peníze koupí?

Moře vždy bylo ráj pro želvy, ryby i korály,
lidé však všechno pomalu otráví,
místo užívání krás mořského života,
tuny plastu časem vyhladí i žraloka.
Krásný život pod hladinou jenom špína ničí.
Copak neslyšíte, jak naše planeta křičí?

Až si znečistíme poslední kapku vody,
na nic nám budou vesmírné závody.
K čemu budou všechny peníze světa,
až naše planeta uplatní právo veta?
Co se potom bude dít?
Když nebudeme mít co pít?

Vítr bolest rozfoukává, země už je moc bolavá.
Její pláč je v kapkách deště, jen lidé si to nepřipouští ještě.
Pouze lidské ruce mohou, co zničily, napravit,
řeky a moře vyčistit a dopřát přírodě klid.
Odbíjí dvanáctá hodina, už není cesty zpět.
Máme už jen poslední šanci zachránit náš svět.
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POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2019
1. MÍSTO V KRAJI, 2. MÍSTO V REPUBLICE
Kateřina Jombíková z 9. B letos ve velkém úročí svůj
literární talent a válcuje jednu soutěž za druhou. Také
v soutěži POODM se umístila se svou povídkou
„Temný den“ v okresním kole na 1. místě, v krajském
kole na 1. místě a v celorepublikovém finále na
skvělém 2. místě. Kačka má poslané ještě další
slohové práce v jiných soutěžích, tak uvidíme, zda
i v nich se probojuje na první příčky. Kačce děkujeme
za vzornou reprezentaci školy v českém jazyce
a přejeme mnoho úspěchů a snad i zdařilé pokračování
v tomto směru na střední škole.

EXKURZE DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Dne 20. května se naši deváťáci zúčastnili exkurze v Praze, kde navštívili horní komoru
Parlamentu České republiky Senát. Žáci absolvovali komentovanou prohlídku historických
prostor Valdštejnského paláce
s nádhernými interiéry a dostali se
i do sálu, kde zasedají a hlasují
senátoři. V průběhu dne si žáci také
prohlédli významné pamětihodnosti
našeho hlavního města, např.
Pražský
hrad.
Exkurze
byla
zajímavá a poučná a přes nevlídné
počasí si ji všichni užili.
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POJMENUJ SI SVŮJ TROLEJBUS-AUTOBUS
V soutěži „Pojmenuj si svůj trolejbus-autobus“ jsme se stali nejúspěšnější opavskou školou.
Z 10 nových vozů MDPO hned 3 budou jezdit se jmény a obrázky našich žáků – „Měšťáček“
Jakuba Martináka z 6. A, „Duhovník“ Veroniky Víchové z 6. A a „Čarobus“ Karolíny
Heinzke z 6. A.

FUNNY ENGLISH DAY
29. 3. 2019 se čtyřčlenné družstvo našich žáků, vybraných z pátých tříd, zúčastnilo soutěže
FED na ZŠ Vrchní. Letos se přihlásilo do této soutěže 21 škol z celého okresu. O to více nás
těší 3. místo, které získalo naše družstvo ve složení: Samuel Češla z 5. A, Pavel Drtil z 5. B,
Petr Sajaš z 5. B a Petr Binar z 5. C. Blahopřejeme!
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MUZEUM PATOLOGIE A OŠETŘOVATELSTVÍ
Při prohlídce Muzea ošetřovatelství žáci názorně viděli, kam se medicína v posledních
desetiletích posunula. Děti měly možnost vidět velmi staré medicínské pomůcky z dob
Rakouska-Uherska, ale i přístroje a zařízení, které si ještě dobře pamatují jejich rodiče či
prarodiče. Muzeum je rozděleno na několik části – v první jsou k nahlédnutí ošetřovatelské
pomůcky, dobové učebnice, snímky historických sanitek, další části expozice tvoří různé
nemocniční pokoje s figurínami sester a pacientů. V Muzeu patologie se pak žáci dozvěděli
o důležité práci lékařů na tomto oddělení a prohlédli si autentické exponáty.

3. A VE SLEZSKÉ NEMOCNICI
Žáci z 3. A navštívili dětské oddělení Slezské nemocnice a pro nejmenší pacienty přinesli
vlastnoručně vyrobené omalovánky, které mají zpříjemnit pobyt nemocným dětem na
oddělení.
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DEN ZEMĚ VE MĚSTĚ
Den Země se slaví každý rok 22. dubna a má svůj
základ v oslavách jarní rovnodennosti. Město Opava
si již několik let tento významný den připomíná
zábavným odpolednem, na kterém se podílí školky,
školy a různé zájmové skupiny. Také letos se v neděli
28. dubna naše škola zapojila do akce
a v Janáčkových sadech připravila pro návštěvníky
tvořivou dílničku.

DEN ZEMĚ – PRVNÍ TŘÍDY
Děti prvního ročníku strávily DEN ZEMĚ v Hradci nad
Moravicí. V lese u SVATÉ STUDÁNKY si
převyprávěly pověst o zlých loupežnících a zlatém pokladu, postavily skřítkům pohádkové
domečky a domů si nesly nasbírané lesní poklady. Celý půlden prožily v přírodě v krásném
slunečném počasí.

DEN ZEMĚ - 3. A
Úklid v lese, Otice-Hvozdnice.
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EXKURZE DO NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU II. SV. VÁLKY V HRABYNI
Dne 14. května 2019 se uskutečnila exkurze
tříd 9. A a 9. B do Národního památníku II. sv.
války v Hrabyni. Tady žáky čekala nejprve
expozice ve vedlejší budově a pak v hlavní části
památníku. Zde se žáci rozdělili do dvojic, ve
kterých vyplňovali zadané úkoly týkající se
expozice k II. sv. válce.

OKO TERMINÁTORA
Žáci šestých a devátých tříd se poslední březnový pátek zúčastnili fyzikální přednášky Oko
terminátora, kterou si pro ně připravili studenti Střední průmyslové školy stavební pod
vedením Mgr. Rychtara. Děti se více dozvěděly o bezkontaktním měření teploty a vyzkoušely
si práci s termokamerou, která využívá principu infračerveného záření těles.

9

EXPOZICE ČASU
V pátek 17. května se žáci šestých tříd zúčastnili Expozice času ve Šternberku. Téma
animačního programu bylo Svět hodin a vesmíru – příběh, který spojuje dějiny Země a celé
naší civilizace. Děti nahlédly do vesmíru, kde před téměř 14 miliardami let začal při Velkém
třesku odtikávat čas a prostřednictvím interaktivní hry si vyzkoušely své znalosti sluneční
soustavy.
Expozice času nabízí 250 jedinečných exponátů, výtvarných děl a interaktivních programů.
Ukazuje také, jak se čas projevoval v módě od pravěku až do současnosti, jak ovlivňoval
medicínu, hudbu či výtvarné umění. Na modelech si vlastníma rukama mohli žáci vyzkoušet
fungování mechanických hodin a nahlédnout do dobové hodinářské dílny, ale také zhlédnout
i audiovizuální ukázky té nejmodernější světové hodinářské výroby. Komentovaná prohlídka
expozice byla doplněna o dva pracovní listy, ve kterých žáci zúročili nové informace. Nejvíce
žáky zaujalo povídání o Stonehenge, neboť seděli uprostřed věrohodného modelu a měli za
úkol vymyslet teorii vzniku a účelu této mystické stavby.

LESNÍ PEDAGOGIKA
PRVNÍ TŘÍDA
Děti z první třídy navštívily v květnu
les v Pilném Mlýně. Pod vedením
pana lesníka prvňáčci poznali
mnoho lesních tajemství, zahráli si
hry na louce, prohlédli si posed
a dokonce našli i jelení paroží.
Tento krásný den byl pak zakončen
společným opékáním špekáčků, na
kterých si všichni pochutnali.
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LANDEK – 4. ROČNÍK
Žáci 4. tříd se v měsíci dubnu zúčastnili exkurze v Hornickém muzeu na Landeku. Prohloubili
si tak znalosti z přírodovědy a získali zajímavé informace o práci horníků.

PŘÍBĚHY (Z) KOSTELA – 1. B
Díky animačnímu programu se děti dozvěděly, po kom má kostel sv. Václava své jméno
a seznámily se i se životem samotného patrona naší republiky.
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eTWINNING – PROJEKT 2019
Letos spolupracujeme se školami z Francie, Portugalska, Malty a Polska. Projekt má název
Re-Li-Sh (read, listen and share) (čti, poslouchej a sdílej)
Děti čtou oblíbenou pohádku nebo povídku a jsou při tom natáčeny na video, které pak sledují
děti v jiných zemích. Vše je doprovázeno obrázky, aby si všichni mohli vytvořit představu,
o čem daná pohádka je. Následně si sdělují své dojmy, jak na ně působil jiný jazyk, čemu
rozuměli, jaké rozdíly mezi jazyky vnímali, který jazyk se jim líbil a podobně.
Čtení se bude odehrávat i formou videokonference, kdy budou jednotlivé školy spolu
propojeny přes internet.
Vedoucí projektu paní učitelka Jana Sosíková zapojila do projektu žáky 3. A třídy spolu s paní
třídní učitelkou Lenkou Jurášovou.
Děti četly kapitolu z knížky Povídání o pejskovi a kočičce. Se svými nápady se tak podílely
na tvorbě virtuální pohlednice naší země a našeho města, kterou pak pošleme
prostřednictvím portálu eTwinning ostatním školám. Čtení a poslouchání pohádek proběhlo
v rámci Týdne cizích jazyků od 13. do 17. května. Týden na to děti řešily kvíz, vytvořený
partnerskými školami, aby si ověřily, co si zapamatovaly z jednotlivých příběhů.
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NAŠI DEVÁŤÁCI
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PYTHAGORIÁDA
Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až
osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti příkladů
na prostorovou představivost a logické uvažování. Při této
soutěži se nepoužívají tabulky ani kalkulačky.
Kategorie 5. ročník
1.
Amálie Zapletalová
2. – 5. Samuel Češla
Veronika Schaalová
Lucie Svobodová
Petr Sajaš

5. C
5. A
5. A
5. C
5. B

Kategorie 6. ročník
1.
Jakub Martinák
2. – 4. Eliška Vaňková
Karolína Heinzke
Adriana Havlíčková

Kategorie 7. ročník
1.
Martin Svoboda
2. – 4. Petr Filuš
Karolína Neugebauerová
Valentýna Macková
Kategorie 8. ročník

6. A
6. A
6. A
6. B

1.
2.
3.

BOBŘÍK INFORMATIKY
Kategorie 4. – 5. ročník
1.
Lucie Svobodová
2.
Jakub Mušálek
3.
Matyáš Cesnek

5. C
5. C
5. B

Kategorie 6. – 7. ročník
1.
2.
3.

Martin Svoboda
Karolína Neugebauerová
Eliška Vaňková

7. B
7. A
6. A

Kategorie 8. – 9. ročník
1.
2.

Darina Lukešová
Natálie Skácelová

7. B
7. B
7. A
7. A

8. C
9. A
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Lukáš Vyležík
Viktor Obrusník
Adéla Kotalová

8. C
8. B
8. B

Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny děti, které rády počítají. Pangea ale
není ledajaká soutěž. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se
dětem 4. až 9. ročníků základní školy a jim příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé
České republiky.
Kategorie 7. ročník
1.
2.
3.

Karolína Neugebauerová
Leona Novotná
Lukáš Lazecký

Kategorie 4. ročník
7. A
7. B
7. B

1.
2.
3.

Kategorie 8. ročník
1.
2.
3.

Lukáš Vyležík
Martin Blažej
Jan Seeman

8. C
8. C
8. A

1. – 2. Petr Sajaš
Bořek Binar
3.
Lucie Svobodová

9. A
9. A
9. B
9. B

1.
Adriana Havlíčková
2. – 3. David Binar
Jakub Martinák

Kategorie 5. ročník
5. A
5. A
5. C

Kategorie 6. ročník
1.
2.
3.

Adéla Weiszová
Eliška Vaňková
Klára Konečná

6. A
6. A
6. A

Kategorie 8. ročník
1.
2.

Lukáš Vyležík
Viktor Obrusník

5. B
5. C
5. C

Kategorie 6. ročník

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
1.– 3. Veronika Čechová
Ema Gebauerová
Amálie Zapletalová

4. A
4. A
4. C

Kategorie 5. ročník

Kategorie 9. ročník
1.
Natálie Skácelová
2.
Simona Bokišová
3. – 4. Vojtěch Rektorys
Kristýna Müllerová

Daniel Foltýn
Ema Hřebíčková
Ondřej Halama

8. C
8. B
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6. B
6. A
6. A

CIZÍ JAZYKY
LOLIPOP
1.
2.
3.

Samuel Češla
Pavel Drtil
Ondřej Strnadel

5. A
5. B
5. C

OLYMPIÁDA V JAZYCE ANGLICKÉM
Kategorie 6.-7. ročník
1.
2.

Marek Samel
Nela Sučanská

7. B
7. B

3.

Tomáš Hejhal

7. A

OLYMPIÁDA V JAZYCE ANGLICKÉM
Kategorie 8.-9. ročník
1.
2.
3.

Vojtěch Rektorys
Kateřina Jombíková
Jiří Zapletal

9. B
9. B
8. B

OLYMPIÁDA V JAZYCE NĚMECKÉM
1.
2.
3.

Nela Sučanská
Karolína Neugebauerová
Dominik Stareček

7. B
7. A
7. B

OLYMPIÁDA V JAZYCE RUSKÉM
1.
2.
3.

Natálie Skácelová
Zuzana Řemelková
Daniel Fládr

9. A
8. B
9. A
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Také ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 pokračují školní sportovní soutěže. Žáci
ZŠ Opava-Kylešovice se zapojili téměř do všech a několikrát dokonce s výjimečným
úspěchem. Zřejmě největším je vítězství chlapců 4. – 5. tříd v krajském finále McDonald`s
Cup a postup na republikové finále, které se letos odehraje v Olomouci na Andrově
stadionu. Druhé místo v Krajském finále obsadili naši hoši IV. kategorie v atletické soutěži
Pohár rozhlasu a o kousek jim unikl postup na republikové finále. Mezi další výborné
výsledky lze zařadit 3. místa děvčat IV. kategorie na krajském finále ve sportovní
gymnastice a ve šplhu. Krajského finále se také zúčastnilo družstvo starších chlapců, které
obsadilo 5. místo v minifotbalu. Některá družstva se na svou krajskou účast teprve chystají.
Družstvo chlapců a dívek II. kategorie, kteří budou soutěžit v atletickém trojboji a také
družstvo chlapců II. kategorie, které odcestuje na krajské finále ve vybíjené.
Držíme Vám pěsti!!!
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DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
V
květnu
zvítězili
naši
cyklisté
přesvědčivým způsobem v dopravní
soutěži opavských základních škol. O týden
později se stali vicemistry okresu.
V hlavních rolích:
Karolína Neugebauerová
Natálie Skácelová
Michal Neugebauer
Martin Vajda
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