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Havlíček zdraví žáky a své čtenáře! 
 
V závěru školního roku jsme pro 
vás sestavili nové číslo školního 
časopisu, kde opět najdete vše o 
dění ve škole a sportovní výsledky. 
 
Blanka Ryvolová 
email: blankaryvolova@seznam.cz 
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Vážené kolegyně a kolegové,  
milí žáci.  
 
Rád bych vám všem poděkoval za 
veliké množství sportovních akcí, 
které se podařilo u nás uskutečnit. 
Jde nejen o tradiční soutěž o 
nejsportovnější třídu, ale také o 
mnoho sportovních soutěží, kde 
reprezentujete nejen školu, ale 
hlavně sebe.  
 
Učitelům patří velký dík za 
trpělivost, spolupráci i velikou 
toleranci.  
 
Vám žákům a žákyním, chlapcům 
i dívkám, za obětování volného 
času, zvládnutí nepohodlného 
cestování, dohánění učení, 
dopisování látek, ale i vaši únavu 
či bolest a malé úrazy.  
 
Panu řediteli Františku Dostálovi 
za množství nových atraktivních 
pomůcek do tělesné výchovy, ale 
také k lyžování. Paní Blance 
Ryvolové za možnost soutěžit i 
v době vyučování a podepisování 
desítek soupisek. Panu Oldřichu 
Sedláčkovi za nádherné diplomy a 

vyřizování dotací na některé 
sportovní akce.  
 
Vážení sportovci, bez vašeho 
nasazení, nadšení, bojovnosti a 
spolupráce by se opravdu nedalo 
dosáhnout tolika úspěchů na 
sportovním poli a to jich máme 
letos opravdu vysoký počet. Všem 
vám ještě současně děkuji za 
hladký a příjemný průběh Dne 
dětí, našeho sportovního dne. 
Vaše účast v disciplínách byla 
nádherná. Dokázali jste nejen 
sobě, ale i spolužákům, jak veliké 
máte sportovní srdce, a to hlavně 
ti, kteří se přihlásili přímo na 
závodech nebo ti, kterým se 
původně nechtělo závodit, a 
potom překonali sami sebe. Ještě 
jednou děkuji všem, kteří ráno 
přišli pomáhat připravit 
sportoviště a atrakce a museli brzy 
vstávat.  
 
Přeji mnoho sportovních úspěchů, 
pevné zdraví, příjemný červen, 
nádherné výlety, vysvědčení 
podle představ a hlavně pohodové 
prázdniny.  
 
Zdeněk Chroust 

 
  

Poděkování 
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Florbal 
 

Výsledky republikové finále ze dne 
26.03.2015 
– dívky 

 

Naše družstvo se umístilo na skvělém 5. místě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopřivnice plná florbalu 
Zdeněk Chroust, učitel Tv 
 

Po překvapivém, ale 
zaslouženém postupu 12. února 
na republikové finále ve florbalu 
do Kopřivnice jsme netušili, co 
nás čeká. Finále je vyvrcholením 
Sportovní ligy základních škol o 
Pohár ministra školství. Více než 
měsíc děvčata trénovala.  
 

V tomto čase stihla také některá z 
nich lyžařský kurz v Krkonoších, 
většina týmu také léčení doma s 
chřipkou či angínou, ale i výhru 
v okresním kole a potom 5. místo 
v krajském kole v basketbalu. 
Vysněné finále se však rychle 
blížilo.  
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 pokračování: Kopřivnice plná florbalu 

Pořídili jsme díky panu řediteli i 
sponzorům nové dresy, hokejky i 
oblečení pro brankářku. Hlavně 
jsme si přáli, aby se všechny 
dívky uzdravily, což se téměř 
povedlo.  
 
Tak jsme se dočkali. Ve čtvrtek 
26. března brzy ráno pro nás 
přijel pan František Baštář a 
vyrazili jsme. Asi po necelých 
čtyřech hodinách jsme bezpečně 
dorazili na místo, dokonce jsme 
bloudili jen krátce. Pořadatelská 
škola měla vše skvěle 
zorganizováno. 
 
Po nezbytných formalitách s 
registrací jsme dostali svého 
průvodce Tomáše Orlíka a jeli se 
ubytovat. Po dobrém obědě byla 
porada vedoucích, rozhodčích a 
řídicího výboru. Nic nebránilo 
tomu zahájit slavnostně 
celorepublikové finále ve 
florbalu. 
 
Pavlína Bačová (jedna z našich 
kapitánek, ano čtete dobře, 
máme dvě kapitánky, ještě její 
dvojče Romanu) šla společně s 
kapitány a kapitánkami ostatních 
družstev na zahájení. Všechny 
týmy měly velkou tabuli s 
názvem školy, kterou nesl náš 
průvodce. Po přivítání ředitelem 
hostitelské školy, starostou 
Kopřivnice, náměstkem ministra 
školství a prezidentem AŠSK 
následovalo vysvětlení pravidel 
a řádů sportovním ředitelem 
soutěže. Finále bylo zahájeno 
slavnostním slibem všech 
sportovců i rozhodčích.  

Přejeli jsme do druhé haly. Čekal 
nás první zápas proti dívkám z 
Litvínova. Každý zápas se hrál 
3x10 minut, ale věřte, je to 
nesmírně dlouhá doba. Po 
rozehřátí a rozcvičení vše začalo. 
Po několika minutách Pavlína 
dala první gól a my jsme vedli. 
Soupeř brzy vyrovnal. Pavlína 
nezůstala pozadu a po souhře 
celého týmu nás dostala opět do 
vedení. Dlouho jsme byli lepší, 
ale po nešťastném nastřelení 
jedné naší hráčky padl vlastní 
gól. Nepodařilo se nám otřepat 
se ze šoku a po menších chybách 
jsme prohrávali už 3:2. Delší čas 
jsme měli převahu, ale do branky 
soupeře nechtěl gól padnout. Jak 
se říká, nedáš, dostaneš, a to 
přišlo těsně před koncem na 4:2. 
Šlo o vyrovnané utkání plné 
zvratů, bohužel pro nás skončilo 
prohrou. Zápas byl ale bez úrazů 
a ve sportovním duchu a to je 
důležité. 
 
Měli jsme více jak dvě hodiny na 
odpočinek, hojení ran i 
popovídání si o chybách nebo 
kladech. Aleš Hanák je v tomto 
ohledu odborník, takže nastala 
jeho chvíle. Ve druhém zápase 
nás čekaly soupeřky z Týnu nad 
Vltavou. Děvčata byla hodně 
natěšená a chtěla vyhrát. Než 
uběhla první třetina, prohrávali 
jsme 4:0. Ve druhé třetině se 
dívkám povedlo dotáhnout 
výsledek až na 4:3. Ve třetí 
třetině si naši nejlepší střelkyni 
už chvílemi hlídaly i tři soupeřky 
současně. Týn přidal další gól, 
my také.  
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 pokračování: Kopřivnice plná florbalu  
Posledních 7 minut jsme měli 
mnoho šancí, které končily 
tyčkami nebo střelami 
centimetry od konstrukce 
branky a také brankářka soupeře 
dělala divy. Prohráli jsme v 
pěkném zápase 5:4. Děvčata byla 
smutná, ale po rozebrání zápasu, 
dobré večeři a proběhnutí se 
kolem internátu, kde jsme spali, 
bylo dobře. Těšili jsme se na 
druhý den a domácí soupeřky z 
Kopřivnice. 
 
Po rušnější noci jsme ráno dobře 
a bohatě posnídali ze švédského 
stolu, vystěhovali se z ubytovny 
a jeli do haly. Naše utkání se 
hrálo až o půl desáté a naštěstí 
jenom na 2 x 10 minut. Hned od 
začátku zápasu bylo vidět, že 
oba týmy chtějí bojovat o páté 
místo. Nádhernou akci 
předvedla Petra Břinková, když 
si obešla dvě soupeřky a dala 
první gól. Ve druhé třetině plné 
vysokého nasazení přidala 
druhou naši branku Pavlína 
Bačová. Asi 26 sekund před 
koncem naše soupeřky snížily. 
Po time outu bylo těch 26 
sekund hodně dlouhých, ale 
děvčata bravurně odolala tlaku 
soupeře a udržela vítězství 2:1. 
Obsadili jsme tak nádherné 5. 
místo ve finále. 
 
Kdo za nás a Moravské 
Budějovice hrál?  V brance 
výborně chytala V. Šplíchalová, 
obranu dobře řídila R. Bačová a s 
ní L. Šindelářová a V. Kočí.  

V útoku vše organizovala P. 
Bačová společně s P. Břinkovou, 
K. Kabelkovou, T. Vojtěchovou, 
T. Šabatkovou, A. Bačovou, A. 
Vackovou a E. Soukupovou. E. 
Břinková povzbuzovala 
spoluhráčky ze střídačky, 
protože brala ještě antibiotika. Je 
určitě pravda, že by stupně 
vítězů byly nádherné, ale 
vzhledem k tomu, že všechny 
dívky z ostatních týmů hrají 
krajské nebo republikové soutěže 
za dorostenky či juniorky a 
některá družstva úplně celá, je to 
nádherný výsledek.  Od nás 
trénují ve Znojmě P. a R. Bačovy.  
Letošního ročníku se podle 
organizátorů účastnilo 1 142 škol, 
z nich 1 843 družstev a v nich 22 
100 hráčů a hráček. Naší další 
odměnou byly nejen krásné 
florbalové zážitky, ale také 
příjemná atmosféra, o kterou se 
postarali pořadatelé ze základní 
školy Emila Zátopka. Z děvčat se 
stal opravdový tým plný 
kamarádství. Velikou odměnou 
však bylo focení s kapitánem naší 
mužské florbalové reprezentace 
Janem Jelínkem. Byl tak trpělivý, 
že se s každou z děvčat vyfotil.  
 
Největším překvapením však 
bylo vyhlášení Pavlíny Bačové z 
týmu Moravských Budějovic 
nejlepší dívčí hráčkou turnaje. 
Kromě toho byla v all stars 
Pavlína obsazena na post levého 
křídla. Je ale potřeba říct, že 
všechna děvčata hrála moc dobře 
a vyrovnaně. 
 
Holky, ještě jednou moc díky. 
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    Softbal 
Výsledky okresního kola ze dne 14.05.2014 

 
Naše družstvo se umístilo na 5. místě. 

 

   Fotbal 
Výsledky McDonald’s Cup ze dne 04.05.2015  
– 1. až 3. ročník 

 
 
Naše družstvo se umístilo na 4. místě. 
 

 
– 4. až 5. ročník 

 

Naše družstvo se umístilo na 1. místě. 

 

 Košíková 
 

Výsledky okresního kola ze dne 25.03.2015  
– mladší žáci 
 

Tým chlapců se umístil na 3. místě. 

 

 
Výsledky okresního kola ze dne 25.03.2015  

– mladší žákyně 

 
Tým dívek se umístil na 4. místě.  
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Superliga 
košíkové  

 
  
Naše družstvo ZŠ Havlíčkova A se umístilo na 

1. místě a ZŠ Havlíčkova B na 9. místě.  

 
 

 Košíková 
Výsledky krajského kola Sportovní ligy základních 
škol ze dne 20.03.2015 
 
Naše družstvo se umístilo na 5. místě. 
 

 Košíková 
 

Výsledky okresního kola ze dne 24.02.2015  
– starší žáci 
 

Tým chlapců se umístil na 3. místě. 

 

 
Výsledky okresního kola ze dne 26.02.2015  

– starší žákyně 

Tým dívek se umístil na 1. místě, a to s celkovým 

skóre 78:14. 
 
 

 

Podklady dodal Zdeněk Chroust.  
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 Atletika  

Pohár rozhlasu dne 13.05.2015 a 14.05.2015 
 
 

– mladší chlapci (6. a 7. třída) 

 
Tým se umístil na 10. místě, kdy Lukáš Cibuľa obsadil v běhu na 
60 m 5. místo a v běhu na 1000 m 6. místo z 35 závodníků. 
 

 

– mladší dívky (6. a 7. třída) 

Tým se umístil na 4. místě, kdy Sabina Sasková 

výkonem 447 cm obsadila 2. místo ve skoku dalekém.  
 

 
– starší chlapci (8. a 9. třída) 

Tým se umístil na 8. místě, kdy se soutěže zúčastnilo 15 družstev. 
Jakub Větrovský, který zaběhl 1500 m na 5. místě, Radek Jenerál 
obsadil 6. místo ve skoku vysokém a Štěpán Kabelka vybojoval 
7. místo ve vrhu koulí 
 
 

– starší dívky (8. a 9. třída) 

Tým se umístil na 3. místě, kdy se soutěže 

zúčastnilo 12 družstev. 
Veronika Šplíchalová obsadila 8. místo ve vrhu koulí a 
nádherný double jsme ukořistili v běhu na 800 m sestry 
Bačovy, kde Pavlína vyhrála a Alena skončila třetí. 

 
 

Krajské kolo atletického čtyřboje 
 
Družstvo našich pěti dívek obsadilo 5. místo, kdy ho Pavlína Bačová 
ho podpořila po součtu čtyř disciplín 3. místem mezi dívkami celé 
Vysočiny a vytvořila nový rekord školy v běhu na 800 m výkonem 
2:28,48 a čtyřbojařským výkonem se dostala na 2. místo 
v historických tabulkách naší školy. 
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6. A rýmuje:  Léto 
 

Příspěvky dodala Blanka Ryvolová. 
 

Léto, děkuji ti, 

za vodu a bazény,  

za kámoše, kamarády, 

za ovoce voňavé 

a za sluníčko, které svítí 

na obloze modravé. 
 

Alena Kabelková 

 

Vyšla škola na výlet, 

že prý budou stanovat. 

Jarda volá, kam to jdete? 

Ále, jedeme si zaplavat. 

 

A proč máte s sebou stany? 

Jarda se nás pořád ptá. 

Protože jdem do přírody. 

Takže budem stanovat? 

 

Možná ano, možná ne. 

A co zmrzlina –  

tu s sebou máte? 

Ale jakpak by ne!  

 

A tak končí básnička, 

jak šla škola na výlet. 

A co naše písnička? 

Kdo ví, kde je jí konec. 
 

Alena Kabelková  
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 pokračování: Léto 

 

 

Léto, děkuji ti za koupání,  

dovádění s kamarády, 

za hraní různých her a blbostí 

a za sport, který máme všichni rádi. 

Za dovolenou, který byla supr, 

protože jsme s sebou měli jeden velký kufr. 
 

Lukáš Pánek 

 

Děkuji ti léto za zavřenou školu 

a zmrzliny horu 

i za hezké počasí, 

ale někdy bývá nečasí. 

U rybníka ryby chytat, 

děkuji ti léto moc 

za počasí i za mou moc. 
 

Lukáš Kalenda  

 

Děkuji létu za to, že je slunce. 

Děkuji létu za to, že vidím pulce. 

Děkuji létu za to, že jezdíme na kole.  

Děkuji létu za to, že oráme pole. 

Děkuji létu za to, že roste kvítí. 

Děkuji létu za to, že slunce svítí. 
 

Eliška Vojtěchová 
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7. B rýmuje – literární pojmy: 
 

Příspěvky dodala Eva Nesibová. 
 

 
Někdo se bojí vlastní ženy 
a někdo třeba upíra, 
někdo je ve dne vyděšený 
a ve tmě už téměř umírá. 
 
 Gradace – zesilování motivů 
 
 
Náš dnešní svět 
jde opravdu hodně vpřed, 
takže i my musíme vpřed, 
jak náš dnešní svět. 
 
 Absolutní rým  
 

 
Zamyslel jsem se nad něčím 
a byl to asi rým, 
ale postupem času 
se z toho stal šprým. 
 
 Hra se slovy 
 
 
Jednoho dne zrána, 
vyletěla vrána. 
Bylo ráno, měla hlad, 
pojďme se tam podívat. 
 
Musíte být potichu, 
vránu nevzbudit, 
nesmíte být v povyku 
ani nemluvit. 
 
 Epická báseň 

Jsem jako dítě, 
jsem jak řeka. 
Zamotaná jako sítě 
a teplá jako deka. 
 
 Přirovnání 
 Anafora (2x jsem jako) 
 
 
Šel malý koledník, 
zastavil ho poledník, 
když se potom naštval moc, 
byl temný jak černá noc. 
 
 Přirovnání (temný jako noc) 
 Epiteton (černá noc) 
 
 

 
 
 
Večer, když jsem byl namol, 
viděl jsem dvojitě 
po dvojitým mojitě, 
když proletěl okolo mě mol. 
 
 Optický/grafický rým (dvojitě – 
mojitě, čti: mochitě) 
 Rýmové echo (namol – mol) 
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5. třída tvoří... 
Příspěvky dodala Klára Kravcová. 
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Sonety z 8. A 
Příspěvky dodala Eva Nesibová. 

 
Rodina 
Alena Čábelová 
 
Má mě ráda rodina moje. 
Každý den chodím do pokoje. 
Do školy chodím jen na pár hodin, 
mám tu nejlepší ze všech rodin. 
 
Světlo svítí na hlavu mou, 
když smutně ráno vstávám. 
Máma dělá snídani malou, 
svačinu do tašky dávám. 
 
Rodina mě podpoří vždy, 
když připadám si sama, 
stejný den připadá mi každý, 
 
Všechna ta otrava ráno. 
Při zkoušení znám beznaděje, 
Netuším, co se teď se mnou děje. 
 
 
Sonet o LoLku 
Jakub Větrovský 
 
LoLko to je hra, kde se člověk snaží, 
potom mu to ale nějaký noob zmaří. 
Když ti to noob zmaří, ty prohraješ, 
když se budeš snažit, lehce vyhraješ. 
 
Musíš pomáhat týmu, a ne se mu smát, 
to potom někdo může přestat hrát. 
Opustí hru a ty jsi nahranej, 
když prohraješ, jsi pěkně naštvanej. 
 
 
Jdeš jungle, top, bot nebo mid. 
vyhrát linku musíš, 
potom taky třeba výhru okusíš. 
 
Někdy se ti nepovede moc úžasný play, 
to nevadí, prostě pořád hrej 
a pamatuj, nikdy to nevzdávej 

Sonet o vínu 
Eva Soukupová 
 
Božský nápoj víno je, 
Moravané ho obdivují. 
Tož to dobré je, 
vychutnávají si ho a milují. 
 
Sklenička červeného zdravá je,  
však moc si ho dát nesmíš. 
Lahvička na stole láká tě, 
pak v noci jenom blouzníš. 
 
Každé jednotlivě stejně dobré, 
nejsou to žádné frašky. 
Kvasí se ve sklípku špuntem 
uzavřené. 
 
Nikdy nemůže být poražené, 
pryč ostatní narážky. 
Vždy zůstane vítězné. 
 
 
Sonet o fotbale 
 
Opět svitla naděje 
na hřiště zas vcházejte 
jedenáct chlapů v kopačkách 
v různých značkách, barvách 
 
Z chlapů každý dříč 
Na půlce stojí míč 
Chlapi do něj kop 
Šance se hned chop 
 
Pak centr zleva 
 v síti míč 
a pro tým úleva 
 
devadesát minut hrej 
vše do toho dej 
a pak buď nej 
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 pokračování: Sonety z 8. A  

 

  

O létající veverce,  
která neumí létat 
Jonáš Beránek 
 
Žila jedna veverka, 
měla ráda lítání  
a jako vždycky,  
jmenovala se Lékorka 
 
Létání opravdu milovala- 
jenže byly dva problémy,  
jeden – neměla křídla a 
druhý – nikdy nelétala. 
 
Veverka se chtěla vyučit, 
zeptala se havrana,  
skončila pak s ránami. 
 
Ale pak už to vzdala, 
nechtěla už lítat, protože 
havran to též neumí. 
 
 
 
Náš pes 
Michal Číž  
 
Můj pes je celkem malý, 
Jimmy on se jmenuje, 
za čtyři litry nám ho dali, 
pravý yorkshire on snad je. 
 
Chodíme s ním na procházky, 
to vždy vyskakuje, 
poslouchá, když mu dám klobásky, 
a těžce se filmuje. 
 
Byl hlavní v mém „Psovi v domě“, 
při natáčení nervy bral mně. 
Nyní jsou mu čtyři roky. 
 
To je dlouhá doba, 
co jsme si ho přivezli, 
a teď ho máme doma. 

Nešťastná včelka 
Matouš Neubauer 
 
Byla jedna včela, 
létat neuměla. 
Když přišlo na med, 
byla v tahu hned. 
 
Přišla za ní kamarádka, 
že ji lítat naučí, 
nešlo to však takhle zkrátka, 
pět minut jim nestačí. 
 
Byla to šikovná včelka 
věřila si, že to dá, 
snažila se velmi pilně, 
a nebyla bláhová. 
 
Napila se medu lok, 
byl to pro ni velký skok. 
 
 
 
Upír 
Veronika Šplíchalová 
 
Ve dne je to kamarád, 
ale v noci je to zvíře 
slunce on nemá rád 
a nevěří víře. 
 
Rozdává hodně rád 
a bydlet musí v díře, 
dříve měl svůj hrad, 
ten byl ve velké míře. 
 
Za mlada pořád krad 
a učili ho jen brát, 
to se ale změnilo. 
 
Teď už je stár 
a u postele by jen stál, 
to o něm asi všechno bylo. P
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 pokračování: Sonety z 8. A 

 
 

 

Když jaro rozkvete  
– soutěž 1. stupně 

Marcela Hanáková 

  

Domácí mazlíček 
Sára Kochrdová 
 
Dostala jsem zvíře, 
džungalskýho křečka. 
Bydlí u mě v pokoji. 
Rád si smlsne na piškotu,  
tlustý je jak bečka. 
Pes už se ho nebojí. 
 
Srst má šedou splývavou.  
Pes mi na něj vrčí. 

Klec má s plnou výbavou. 
Je v ní vše co frčí. 
 
Ve dne jako by tu nebyl.  
Zato v noci v kolotoči 
vyvádí jak debil. 
 
Kožich má jak samet, korálové 
oči. 
Dostal jméno Alex Daryl. 
Zdá se, že je rád, když má 
dobrou péči. 

 
Po šedivé zimě nás jaro uvítá 
barevnými květy. Víte, ale jak 
se jmenují převážně ty bílé, 
žluté, růžové nebo fialové 
kvítky v lese, na louce či u nás 
na zahrádkách?  V květnu si 
své znalosti vyzkoušeli žáci 1. 
stupně v poznávací soutěži 
Když jaro rozkvete. 
 

Při dobrovolné přípravě 
vycházeli ze seznamu 35 bylin 
a stromů, které rozkvétají na 
jaře nejdříve. Pomocníkem jim 
byla i nástěnka s fotografiemi. 
Nejprve proběhla třídní kola – 
děvčata a chlapci plnili úkoly 
z různých variant pracovního 
listu a nejlepších pět z každé 
třídy postoupilo do školního 
kola. 

Za týden pak na ně v učebně 
přírodopisu čekalo dvacet pět 
úkolů – poznávání čerstvých 
kvetoucích rostlin nebo jen jejich 
částí, poznávání podle slovního 
popisu, skrývačky a další 
rozmanité otázky. Bohužel 
jednotlivá třídní kola neměla 
vysokou úroveň, zato 
poznávačka těch nejlepších ve 
školním kole byla téměř u všech 
na výbornou. Proto také nakonec 
drobnou odměnu při vyhlášení 
výsledků obdrželi všichni, 
samozřejmě soutěžící na prvních 
třech místech větší.  
V obou kategoriích to byl velmi 
vyrovnaný boj, rozhodovaly 
dokonce i půl body. Mezi 
mladšími žáky (1. a 2. třída) 
zvítězila prvňačka Tiffany Voltz 
a mezi třeťáky a čtvrťáky Helena 
Šťávová ze 3. třídy.   
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ZOO Olympiáda Marcela Hanáková 
 

Po celý rok se v kroužku školní družiny Čtyřlístek zábavnou formou 
učíme mít rádi a poznávat přírodu. Například květnové schůzky 
byly ve znamení ZOO olympiády. Děvčata a chlapci neporovnávali 
ale svoje sportovní dovednosti mezi sebou, ale v šesti disciplínách 
s různými zvířaty.  
 

      
 

Vyzkoušeli si běh na 100 m, který gepard zvládne za 6 sekund, dále 
skok do dálky z místa, kdy jeden druh klokana skočí z místa přes 
4 m nebo visení na větvi, kdy opice vydrží viset přes celou noc. 
Plameňák zase stojí celou noc na jedné noze, blecha vyskočením do 
výšky 30 cm přeskočí svůj 130 násobek velikosti.  
 

Jedinou disciplínou, ve které se nám podařilo vyrovnat výkon 
zvířete, bylo plivání na dálku. Lama dokáže „plivnout“ obsah svého 
žaludku až do vzdálenosti 4m, což se čokoládovou cereální kuličkou 
podařilo i jednomu soutěžícímu.  
 

Na závěr tohoto úsměvného klání získali „sportovci“ diplom se 
svými výsledky.   
 

Biologická olympiáda Marcela Hanáková 

 

Na druhém stupni jako 
každoročně proběhla školní kola 
Biologické olympiády. 
Nejúspěšnější znalci tematického 
celku Život stromu postoupili do 
okresních kol, kde nás vzorně 
reprezentovali. Velkou pochvalu 
si zaslouží Markéta Dračková a 
Anežka Kotrbová, které v Třebíči 
obsadily 2. a 3. místo v kategorii 
C (8. a 9. tříd). Jejich účinkování 
na poli přírodopisném 
pokračovalo na gymnáziu 

v Havlíčkově Brodě. 
Děvčata patřila mezi úspěšné 
řešitele, velmi dobře se poprala s 
otázkami náročného testu, 
s poznávací čtyřicítkou 
organismů i s laboratorním 
úkolem. Pro obě dívky už to bylo 
druhé krajské kolo v posledních 
třech letech, což svědčí o jejich 
výborném přírodopisném 
přehledu. Oběma dívkám 
děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy. 
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Soutěž mladých zdravotníků 
Marcela Hanáková  

 
Měsíc květen se nesl ve znamení Soutěží mladých zdravotníků. 
Okresní kolo pořádané Českým červeným křížem Třebíč se letos 
nově uskutečnilo v okolí rybníka Kuchyňka v Třebíči. Naši školu 
zastupovaly dva pětičlenné týmy.  
 
Mladší žáci letos jeli spíše jen na zkušenou. Ono je trochu něco 
jiného nácvik ve škole a pak vlastní soutěž.  
 
Hlídka deváťáků už si věřila i na stupně vítězů. Loňská bramborová 
medaile byla pro ně velkou motivací. Trénink před vyučováním i po 
vyučování se vyplatil. Výborně se popasovali s obvazovou 
technikou, s transportem raněných i s nasimulovanými nehodami a 
úrazy. Kromě jiného např. museli poskytnout první pomoc při 
zástavě dechu tonoucímu dítěti, dřevorubci s masivním krvácením či 
dívce v počínajícím anafylaktickém šoku po pobodání včelami.  

 
 Hlídka zdravotníků ve složení Veronika 
Stehlíková, Nela Machátová, Pavla Košáková, 

Vojta Brhlík a Jakub Spousta měla z 1. místa 
doopravdy velikou radost. Postup do krajského 
kola ve Žďáře nad Sázavou byl pro ně velkou 
výzvou a neznámou zároveň.  
 

Nakonec se ukázalo, že systém soutěže krajského kola je podobný, 
ale modelové situace náročnější a složitější na počet zraněných, 
rozhodčích, u každého z nich o dost přísnější, bodovali i detaily. Při 
vyhlašování výsledků krajského kola vládla mezi zástupci naší školy 
trošku skleslá nálada, neboť ne všechno se povedlo podle představ. 
Nervozita dělá své a i dobře nacvičené postupy se nemusí vždy 
povést.  
 

Všechen smutek však zmizel v okamžiku oznámení 2. místa pro 

tým naší školy a předání poháru od zástupců krajského úřadu 
Vysočina. A představte si, ten stupínek nejvyšší jim utekl o pouhých 
14 bodů z max. zisku 1600 bodů. Pořádající město si připravilo pro 
žáky i doprovodný program, společně jsme tak navštívili věž a 
místní muzeum. Na závěr úspěšného dne přišla sladká tečka v 
podobě zmrzlinového poháru od ředitelky ČČK Třebíč Hany 
Fukalové. Veronice, Nele, Pavle, Vojtovi a Jakubovi patří dík za 
vzornou reprezentaci naší školy a okresu Třebíč zároveň a ještě přání 
úspěšného vykročení do středoškolského života.  
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Jaro 2015:  
Výběr z akcí doplňujících výuku 

 
06.01. Zimní radovánky v družině 

 
 

20.01. Projekt MŠ – „Už vím jak“ 

 
 

29.01. Karneval 

 
 

06.03. Jiří Dědeček– beseda 

 
 

26.03. Divadélko pro školy 
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26.03. Bruslení 

 
 

16.04. Upovídaný Budík – recitační soutěž 

 
 

21.04. Přespání ve škole (5. třída) 

 
 

05.05. Dyslektická olympiáda (krajské kolo) 

 
 

 
 

12.05. Pohár rozhlasu (6. - 7. třída) 
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13.05. Pohár rozhlasu (8. - 9. třída) 

 
 

22.05. Prevence úrazů (3. třída) 

 
 

25.05. Anglické divadlo 

 
 

28.05. Peru – beseda 

 
 

29.05. Dětský den 
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Jaro 2015:  
Poznávací exkurze 

únor 2015  Lyžařský kurs Beskydy 

 
 

 
 

březen 2015 Lyžařský kurs Krkonoše 

 
 

 
 

02.06. Brno (5. třída a 6.A) 
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