


- 2 -

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

17

18

19

20

21

22

24

27

29

OBSAH

ÚVOD ...............................................................................................................

95 LET ŠKOLY - PŘÍLEŽITOST KE VZPOMÍNCE ..............................................

A LÉTA BĚŽÍ... ................................................................................................

VZPOMÍNKA NA DĚDU....................................................................................

OHLÉDNUTÍ DO DĚJIN ...................................................................................

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ...................................................................

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE.....................................................

SMART NEBO COOL??? ....................................................................................

KNIHOVNA ......................................................................................................

NOVÉ IMPULZY - NOVÉ MOŽNOSTI ................................................................

VYBRANÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V LETECH 2005 - 2019 ........................

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE A ÚSPĚCHY ................................................................

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ...............................................................

ŠKOLNÍ DRUŽINA ...........................................................................................

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT ...............................................................................

ZA SDRUŽENÍ RODIČŮ ..................................................................................

JAK ÚSPĚŠNĚ MOTIVOVAT DĚTI KE SPRÁVNÉ VÝŽIVĚ? ...........................

ZŠ STARÝ BOHUMÍN .......................................................................................

MŠ „SKŘIVÁNEK“ ..........................................................................................

STARÁ… A STÁLE MLADÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA VE STARÉM BOHUMÍNĚ ......

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 ...........................

PŘÍSPĚVKY NAŠICH ŽÁKŮ ............................................................................

NAŠI SPONZOŘI ............................................................................................



- 3 -

Škola se stala důležitou součástí života každého z nás.

Naše oslavenkyně za 95 let prošla řadou změn, prožila klíčové momenty novodobých dějin 
naší vlasti, uváděla do života nové vzdělávací metody a formy práce, reagovala na potřeby 
své doby. Během své existence si škola našla místo na „slunci“, od školního roku 1995/96 
má i své sluníčkové logo a stala se pro své okolí známou též jako „škola sluníčková“. I přes 
svůj zralý věk je stále ve velmi dobré kondici. Prošla několikerými rekonstrukcemi, které 
přispěly k její modernizaci a současně harmonizaci s potřebami současného světa. Také 
letos bude v jejích prostorách během letních prázdnin probíhat čilý stavební ruch, neboť 
dojde na generální opravy povrchu velké tělocvičny a podlahy školní jídelny. Úpravy, ke 
kterým průběžně dochází, jsou koncipovány tak, aby zachovaly původní funkčnost
a vhodně doplňovaly hlavní poslání školy – vzdělávání a výchovu.

A co přináší současná škola svým žákům?

ź erudovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor

ź vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“

ź výuku anglického jazyka od 1. ročníku a informatiky od 3. ročníku

ź výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku (německý a ruský jazyk)

ź školní knihovnu

ź výuku v moderních multimediálních učebnách s interaktivními tabulemi

ź vzdělávání ve vybavených odborných učebnách (fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků,     

ź hudební výchovy, informatiky, cvičné kuchyni, žákovské dílně, tělocvičnách)

ź individuální přístup k žákům

ź péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ź logopedické centrum a školního speciálního pedagoga

ź projektové dny s alternativní výukou (etická, dopravní a environmentální výchova,…)

ź programy se zaměřením na prevenci negativních jevů

ź návštěvy kulturních programů – divadlo, film, výstavy, knihovna, muzea,…

ź tematicky zaměřené exkurze a výlety jako formu prožitkového učení

ź lyžařský výcvikový kurz, usměvavé lyžování, sportovní aktivity a kurzy plavání

ź využití školního dvora a dostupných sportovišť v rámci výuky i o přestávkách

ÚVOD
Rok 2019 je rokem, ve kterém si připomíná-
me 95 let od založení školy, dnes nesoucí 
jméno Masarykova základní škola
a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 
okres Karviná, příspěvková organizace. Již 
devadesát pět let se během školního roku 
každé ráno otevírají dveře školních budov                 
a škola ožívá hlasy svých žáků i zaměstnanců. 
Každého svého žáka škola během povinné 
docházky připravovala do života, vybavovala 
znalostmi, provedla školními úspěchy i nez-
dary, seznamovala s nejnovějšími poznatky
z oblasti vědy a techniky. Každý absolvent si
z tohoto období svého života nese řadu vz-
pomínek, prožitků, vazeb na spolužáky i uči-
tele.
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ź školy v přírodě

ź zapojení do činnosti školního pěveckého sboru či aktivit žákovského parlamentu

ź školní družinu s provozem od 6.00 do 16.30 hod. s řadou činností a akcí

ź výhody pro žáky v rámci projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“

ź poradenskou činnost v oblasti volby povolání a o možnostech dalšího studia včetně intenzivní 

ź přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy

ź stravovací režim s výběrem ze dvou hlavních jídel ve školní jídelně

ź služby školního bufetu

ź pestrou nabídku zdravých svačin ze školního automatu – Happysnack

ź relaxační velké přestávky na školní zahradě v době příznivého počasí

ź aktivity zajišťované Sdružením rodičů pro děti a žáky školy

Současně svým žákům nabízí výhody plynoucí ze zapojení do řady projektů a grantů. Takto 
se daří průběžně školu dovybavovat novými a moderními pomůckami, které odpovídají 
požadavkům dnešní moderní doby a do výuky zařazovat inovativní metody a formy práce. 
Projekty jsou směrovány do oblasti podpory a rozvoje sportu, environmentální výchovy
a vzdělávání, etické výchovy, podpory výuky gramotností (čtenářské, matematické, 
přírodovědné, ICT, sociální a jazykové, polytechnické), osobnostně profesního rozvoje 
pedagogů a podpory extrakurikulárních aktivit.

Nad rámec běžné výuky také nabízí žákům řadu příležitostí k rozvoji jejich zájmů i sebe-
realizaci či smysluplnému naplnění volného času.  Do výuky jsou zařazovány úkoly 
podporující rozvoj tvořivého a kritického myšlení, logiky, kreativity, týmové spolupráce
a partnerství. Cílem všeho dění ve škole je zajistit aktivní přístup žáků k učení a pochopení 
nutnosti jejich celoživotního vzdělávání.

Během uplynulých let ve škole působil velký počet pedagogických i provozních zaměstnan-
ců, kteří zajišťovali příkladné zázemí pro žáky. Zázemí, které rozvíjelo jejich schopnosti, 
dovednosti a tvořivost, ale zároveň zohledňovalo jejich individuální potřeby. Škola dala 
svým žákům kvalitní základy pro středoškolská i vysokoškolská studia. Z žáků školy se 
stali odborníci – profesionálové svého oboru.

Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří v naší škole pracovali, i těm, kteří v ní působí 
dnes, za jejich nasazení, obětavost, trpělivost i za trvalou snahu probouzet u mladé 
generace touhu po vědění. Stejně tak si poděkování zaslouží zřizovatel školy – Město 
Bohumín i ostatní spolupracující subjekty za aktivní podporu a přízeň, kterou nám věnují

Škola vždy byla, je a bude obrazem vzdělanosti a kulturnosti. Současná „sluníčková 
škola“ takovým nositelem byla, je a bude i nadále, neboť jde o moderní a dobře fungující 
vzdělávací instituci, která svým žákům nabízí pestrou škálu možností, nabídek, nápadů
a podnětů.

Co popřát škole do dalších let?
Žákům skvělé a nápadité učitele a učitelům výborné a zvídavé  žáky!

Mgr. Miroslav Rosík – ředitel školy

Je mou milou povinností poděkovat všem, kteří poskytli do almanachu své příspěvky 
a podíleli se na jeho tvorbě.
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Vždy jsem měl na paměti, že jsem s pedagogickými i správními zaměstnanci na „stejné 
školní lodi“, že sice mám v rukách její kormidlo, ale obrazně řečeno „oni vesla“. 
Především na nich záleželo, kam a jak „doplujeme“. Mezi učiteli k tahounům patřili 
Miroslava Lamlová, Soňa Šebestová, Svatopluk Kudlík, Miroslava Stoklasová, Jitka 
Kotasová, která jako předsedkyně odborové organizace nekompromisně hájila zájmy 
zaměstnanců, vedoucí školní družiny p. Turková aj. Agilní a obětavé bylo sdružení rodičů
a v něm především tito členové: pp. Žáček, Pták, Dluhošová, Kopáčková, Kostka, Baránek, 
Váleček, Panaš a další.

Zdá se to neuvěřitelné, jak čas ve všem trhnul oponou. Jsme o 45 let dál a škola slaví své
95. výročí. V dobré kondici, s vybavenými odbornými učebnami, spoustou počítačů                    
a další audiovizuální technikou. Žáci mají k dispozici tablety, mobily a ostatní současné 
technické vymoženosti, mnoho potřebných údajů mohou nalézat na internetu. Ale to 
nejpodstatnější zůstalo – kvalitní vedení, dělný kolektiv všech zaměstnanců a aktivní 
sdružení rodičů. Jako předseda školské rady to mohu posoudit. 

Sedm ředitelských let na této škole mi dalo neocenitelné zkušenosti pro další život                  
a škola vždy byla, a doufám, že i nadále je, dílnou lidskosti. Jsem rád, že pro město, ve 
kterém 49 let žiji, jsem mohl svým malým podílem i v dalších letech přispět k jeho rozvoji.

Mgr. Zdeněk Veselý

A LÉTA BĚŽÍ...
Na této ZŠ jsem pracovala téměř 30 let, než jsem v roce 1993 odešla do starobního 
důchodu. Učila jsem většinou malé děti – prvňáky a druháky. Školu jsem milovala. Byl tu 
bezvadný učitelský kolektiv, výborní ředitelé. Za mého působení se jich několik vystřídalo               
a se všemi se mi dobře spolupracovalo. Učitelé byli k sobě vstřícní, kamarádští, hodně jsme 
společně sportovali a společensky se bavili. Dosud se s mnohými setkávám. Škoda, že 
někteří nás už navždy opustili.

Se školou udržuji stále kontakt. Současný pan ředitel Rosík nás důchodce zve na všechny 
akce, které škola pořádá, a my se jich velmi rádi zúčastňujeme. Divíme se tomu, jak se 

95 LET ŠKOLY
PŘÍLEŽITOST KE VZPOMÍNCE
Na zdejší školu mám jenom pěkné vzpomín-
ky. Započal jsem v ní působit poměrně mlád 
(32 let) jako ředitel od r. 1970 do r. 1977. 
Byla jiná doba, méně techniky, více se 
vyučovalo než předvádělo, žáci měli mnohem 
více času na pohybové aktivity. Ve třídách 
bylo i čtyřicet žáků, nebylo školní hřiště, pro 
nedostatek učeben se někdy učilo i odpoledne 
atd. Přesto ale nemohu zapomenout na 
nadšení a pracovitost zaměstnanců školy a na 
školní akademii v r. 1974 v dnes již neexistu-
jícím divadle Osvěta u příležitosti oslav 50 let 
školy.
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škola změnila - samozřejmě k lepšímu. Nám k vyučování musela stačit křída a tabule, pár 
starých obrázků z kabinetu. Když jsme si mnohdy „na koleně“ vyráběli pomůcky, pomáhali 
i rodinní příslušníci. A ty počty dětí ve třídě – bývalo jich přes třicet, ale vše se dalo 
zvládnout, byla to práce náročná, ale měla jsem ji ráda. Často při procházce městem 
potkávám svoje bývalé žáky a těší mě, že se ke mně hlásí a že mě po tolika letech poznávají. 
Vždyť mnozí už jsou babičkami a dědečky.

Jsem v důchodu už přes 25 let, ráda jsem chodila vypomáhat i jako důchodkyně dle potřeby 
školy. Ale jen na moji školu. Ano, říkám moji, protože to byl můj druhý domov. Nevadilo mi 
třeba i po prázdninách jít si do třídy natřít staré lavice nebo jinak si ji vylepšit. Tehdy bylo 
tolik dětí, že jsme museli chodit na směny, chyběly místnosti. Vzpomínám, jaké to bylo, 
když jsem měla třídu v dílnách na školní zahradě. Tu a tam se stalo, že nám do třídy vběhla 
myška. To bylo výskotu! Některé děti stály i na lavicích. Dalo to dost práce je potom 
uklidnit a začít se znovu řádně soustředit na učení. V zimě jsme končili za tmy, v 17.05 
hodin, některé děti se bály, a pokud nepřišli rodiče, nebylo výjimkou děti doprovodit až
k jejich domu. 

A ty školy v přírodě! To byly zážitky – tři týdny s celou třídou mimo domov! Při učení jsme si 
užívali pobytu na čerstvém vzduchu a dětem se to moc líbilo. Prvních 10 dní byli všichni 
hrdinové, ale hlavně poslední týden už nebyla nouze o stesk a pláč. To objímání                    
a pusinkování na dobrou noc nebralo konce. I ti největší lumpíci zjihli. A té radosti i smutku 
při rozdávání pošty! Někteří měli pohled každý den, ale byli i takoví, kteří nedostali dlouho 
nic. Co tedy dělat? S kolegyní jsme koupily pohlednice zvířátek, napsaly pozdrav z domova                    
a vložily do pošty. To bylo radosti! „Moje maminka mě má ráda.“ I takové to bylo, i takové 
věci se stávaly. Člověk musel být nejen učitelkou, ale i maminkou, tetou, babičkou…

V současné době jsem ráda, že se mojí škole daří. Bydlím blízko ní, vidím na ni. Je stále 
pěknější a pěknější. Má krásné třídy, je vybavena moderními pomůckami, má sportovní 
zázemí, jsou tu výborní učitelé, skvělé vedení. 

Do dalších let přeji mojí škole a hlavně učitelům hodně úspěchů v tak náročné práci, hodné 
žáky, spokojené rodiče a vždy vstřícné a uznalé vedení.

Mgr. Jitka Kotasová

VZPOMÍNKA NA DĚDU
Letní ráno na chatě. Čerstvě nasbírané houby. Plynový vařič. Vůně kakaa. Děda se tiše 
pohyboval po kuchyňce, kde jsem spala na širokém gauči. Pískající konvice. Cinkání 
nádobí. Krájení chleba na prkýnku. Děda byl legionář, pošťák a dovedl vyprávět zajímavé 
historky o svém dětství a o válce. Byl zábavný a měl mě rád. Patřil do mého dětství a je
v mém srdci dodnes. 

Koho by napadlo, že já, bydlící do svých 16 let v Trenčíně, se ocitnu a budu bydlet
v Bohumíně. Cesty života jsou opravdu nevyzpytatelné. Tehdy jsem ještě nevěděla, že ze 
mne bude učitelka. 

Můj děda Jaroslav Ondra dohlížel, aby škola, kde již 33 let učí jeho vnučka Stanislava 
Ondrová, byla tak pěkná a hezky stavěná. Pamětní deska ve vstupu do školy je toho 
dokladem.  Byl by rád…

Mgr. Stanislava Šedivá
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Český živel byl oproti německému ovšem v menšině, musel si proto počkat na svou školu až 
do roku 1910, kdy zásluhou Slezské matice osvěty lidové vzniká první česká státní škola
v obci, která byla přímý předchůdce naší školy.  

Její současná podoba se však začala utvářet až po vzniku Československé republiky. V roce 
1922 byla postavena první budova č. 601 určena pro obecnou i měšťanskou školu. O rok 
později bylo započato s další stavbou č. 623, která byla dokončena a předána k užívání dne 
16. 2. roku 1924. Spojení těchto dvou budov získala tehdejší škola dnešní základní podobu 
a konečné umístění. Prvním ředitelem byl až do konce republiky v roce 1938 ustanoven 
František Solnař. 

Každá správná vzdělávací instituce není jen záležitostí primárního vyučování, ale též 
místem společenským, které se stará o rozšiřování vzdělání a kultury napříč danou obcí. 
Tak nová škola už od svých počátků poskytovala prostor pro múzická umění. Až do roku 
1935 zde měla sídlo škola hudební. Každou neděli se v posluchárně fyziky scházeli 
nadšenci, aby zde hráli loutkové divadlo. A zatímco se vesele hrálo a zpívalo, ve zdejší 
tělocvičně čtyřikrát týdně cvičil bohumínský Sokol. 

V nastupujících 30. letech škola získala čestný název po prvním prezidentovi
T. G. Masarykovi. Nomen omen, jeho ideály humanitní a především práce a láska zdobí 
Masarykovu školu do dnešních dnů.

Ovšem třicátá léta jsou zároveň předzvěstí neblahých časů. Sotva se republika vzpamato-
vala z hospodářské krize, hrozilo jí existenční nebezpečí ze strany západního souseda 
posedlého nacistickou idejí.  „Mnichov“ zpečetil v roce 1938 také osud zdejších učitelů. 
Následkem Mnichovské dohody obsadila v říjnu polská vojska Těšínsko. České školy byly 
zrušeny, čeští učitelé přinuceni odejít. Když o rok později dobyli Němci Polsko, čekal 
podobný osud polské učitele. Během války se škola proměnila v lazaret. 

Ušetřena nebyla ani budova školy. Při náletu spojeneckých letadel zasáhla stavbu čp. 601 
bomba a část s kreslírnou se zřítila. Její oprava byla dokončena až pět let po válce.

OHLÉDNUTÍ DO DĚJIN
Počátky naší školy jsou spjaty s počátky 
Nového Bohumína. A počátky Nového Bohu-
mína s geniálním nápadem rakouského 
geologa Franze Xavera Riepla vybudovat 
železniční spojení Vídně s Krakovem. Při té 
příležitosti bylo nakonec rozhodnuto postavit 
nádraží v oblasti dnešního Šunychlu. Jeho 
vize započala měnit zdejší neobydlenou 
krajinu. Se vznikem nádraží postupovala 
výstavba osady Bohumín–nádraží (od roku 
1924 přejmenované na Nový Bohumín). Pro 
pracující dělníky byly postaveny první 
kolonie. Aby se mohlo úspěšně tvořit a roz-
víjet kulturní zázemí, je však potřeba škol. 
Německých, polských, českých.



- 8 -

Až po válce začala škola sloužit svým původním účelům. V roce 1953 došlo ke sloučení 
střední (původní měšťanské) školy a národní školy v osmiletou střední školu. To už nesla 
název po významném historikovi a ministru kultury Gottwaldovy vlády Zdeňku Nejedlém, 
po němž byla pojmenována také dnešní Seifertova ulice. Od šedesátých let byly zřizovány 
základní devítileté školy, kterou se stala v roce 1963. Od roku 1983 pak základní školou.
V té době byla škola už rozšířena o přístavbu školní jídelny a budovu pro pěstírny, dílny
a kuchyňku. 

Po sametové revoluci byla v roce 1991 ulice přejmenována na Seifertovou a vlastní škole 
navrácen název Masarykova. Pokračovaly další četné opravy a vylepšení. Např. v roce 
1997 byla po povodních vybudována tělocvična s umělým povrchem. V roce 2005 zase 
došlo k renovaci a stavbě tolik potřebného venkovního hřiště. Prostory procházejí dalšími 
renovacemi, vesměs všechny učebny jsou vybaveny nejmodernějšími pomůckami včetně 
těch digitálních. 

Naší školou prošlo obrovské množství žáků, učili zde zajímaví učitelé a zajímaví učitelé zde 
učí dodnes. Odváděli a odvádějí dobrou práci, o tom svědčí spousta úspěchů. Naši žáci jsou 
toho největším důkazem. Škola pořádá mimořádné akce a neváhá zvát zahraniční 
návštěvy. Lze jen doufat, že cesta světla povede dál a bude pokračovat dál. 

Na závěr trochu etymologie, bez níž se žádná historie neobejde. Slovo škola pochází z řec-
kého scholé. Možná mnohé překvapí, že toto slovo původně označovalo volný čas, který 
patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Čas prázdna a nicnedělání. Čas rozjímání. Čas, díky 
němuž máme možnost v klidu poznávat okolní svět a tím i sebe sama. Čas her. A to by měl 
být odkaz každé školy – ona Komenského vize schola ludus, škola hrou. Neboť bez hry
a zábavy, příjemného prostředí a dobré nálady se žádné kvalitní vyučování zkrátka 
neobejde. Myslím, že po většinu svého trvání naše škola odpovídá původnímu principu 
scholé více než příkladně.

Mgr. Robert Vlk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Od 1. září 2007 vzděláváme naše žáky podle ŠVP „Škola pro život“. Při jeho tvorbě jsme 
vycházeli především z tradic naší školy. Chceme zajistit svým žákům kvalitní základní 
všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a další studium. Do života školy integruje-
me plnohodnotně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Hlavní cíle ŠVP vyplývají už z jeho názvu. 

Zde jsou alespoň některé z nich: 

ź motivovat žáky pro celoživotní učení, 

ź podněcovat je k tvořivému, logickému uvažování a k řešení problémů, 

ź vést žáky k otevřené komunikaci, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, 

ź podněcovat zájem o zkoumání přírody, 

ź motivovat žáky k touze po sebevzdělávání.

A co jsou naše priority?
Jazyková komunikace, práce s informacemi, osobnostní a sociální výchova, aplikace 
získaných vědomostí a dovedností v praxi, zájmová činnost …
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VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE
Každý určitě zná přísloví „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Chtěla bych na to 
navázat a uvést, že na naší škole se snažíme, aby učení se cizímu jazyku bylo pro žáky 
přínosné a mohli využívat možnosti, které jim jazykové vzdělávání nabízí. Týká se to 
například cest do zahraničí, kde díky znalosti jazyka mohou poznat nové přátele a kulturu 
dané země, usnadňuje jim to práci s počítačem a internetem.

Základy anglického jazyka dostávají malé děti už v mateřské škole. Seznamují se hlavně se 
zvukovou stránkou jazyka, poznávají obrázky, zvládají základní slovní zásobu (barvy, 
počítání, zvířata, předměty denní potřeby atd.). Vše probíhá zábavnou formou. Výuka 
angličtiny pak navazuje v 1. ročníku základní školy, kde v 1. a 2. třídě se vyučuje 1 hodinu 
týdně. Také zde se žáci učí základům jazyka formou her, pomocí obrázků, říkanek, 
písniček, doplňovaček. Od 3. do 9. ročníku probíhá výuka v dotaci 3 hodiny týdně. Na 
1. stupni používají ve třídách k výuce interaktivní učebnice, na 2. stupni pak mají žáci
k dispozici moderně vybavenou odbornou učebnu anglického jazyka se sluchátky,
s interaktivní tabulí, kde učitel využívá software v podobě elektronických učebnic. Žáci 
rovněž pracují se slovníky a cizojazyčnými časopisy, měli možnost opakovaně navštívit 
anglické divadlo a zhlédnout filmové představení.

Od 7. ročníku začíná výuka 2. cizího jazyka, kterým je němčina nebo ruština. Oba jazyky se 
vyučují 2 hodiny týdně. Výuka němčiny probíhá v německé jazykové učebně se sluchátky,
k dispozici mají žáci slovníky, pracují s cizojazyčnými časopisy, kde poznávají zajímavosti 
z různých oblastí. V prosinci 2018 byla rovněž zakoupena elektronická učebnice německé-
ho jazyka.  Ke kvalitní výuce obou jazyků kromě dobrých učebnic přispívá i řada pomůcek, 
odborné počítačové učebny a různé výukové programy. Žáci 9. ročníku využili možnost 
několika setkání s rodilým mluvčím z Německa. Výuka byla tím zpestřena a žáci si mohli 
vyzkoušet mluvit s cizincem. Výuka ruštiny probíhá paralelně ve třídách a v učebně 
informatiky. Do budoucna se počítá s vybudováním jazykové učebny i pro tento jazyk.

Naši nejlepší žáci v angličtině, němčině a ruštině se každoročně účastní městského kola 
konverzační soutěže, kde získávají pěkná umístění. Ti nejúspěšnější angličtináři také 
reprezentují naši školu v okresním kole v Havířově. Za ruský jazyk se již druhým rokem 
účastní vybraní žáci krajského kola Puškinova památníku. Velmi dobrých výsledků

Rozšířenou výukou anglického jazyka od 
1. ročníku navazujeme na výuku v mateřské 
škole, od 3. ročníku již začínáme s výukou 
informačních technologií.

Ke zpestření výchovně vzdělávacích aktivit
a zlepšení partnerských vztahů mezi žáky
a pedagogy patří tradiční celoškolní akce, 
které jsou organizovány formou projektových 
dnů.

Nabízíme rovněž širokou možnost pohybo-
vých aktivit a jiných zájmových kroužků.

Ing. Věra Sedláková
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reprezentují naši školu v okresním kole v Havířově. Za ruský jazyk se již druhým rokem 
účastní vybraní žáci krajského kola Puškinova památníku. Velmi dobrých výsledků 
dosáhla v sólové recitaci Elen Granicová, která v loňském roce získala 5. místo.

Závěrem bych chtěla říci, že výuka cizích jazyků má u nás kvalitní podmínky a žáci tak 
mohou pokračovat ve svém jazykovém vzdělávání na dalších školách.

Mgr. Simona Cedivodová

SMART NEBO COOL???
Pokud se zaměříme na slovník našich žáků reprezentujících typický vzorek současné mladé 
dospívající generace, brzy postřehneme, že vše je strašně SMART a COOL. 

V posledních několika letech mají zelenou různá Smart zařízení – nejen Smartphony, 
tablety, ale také Smart spotřebiče – televize, lednice, myčky, pračky, trouby, sušičky, 
klimatizace, auta .... Mít „wi-fi“ nebo „data“ je pro některé téměř životně důležité. 
Jakoby se pro současný svět vše podstatné odehrávalo na sítích, myšleno na sociálních 
sítích.

Budova sluníčkové školy Smart rozhodně není (není ovládána a řízena aplikacemi), stále 
má u nás hlavní slovo lidský faktor, a to ve všech oblastech výchovy a vzdělávání, správy 
školy, vaření i úklidu. Světla stále rozsvěcujeme manuálně vypínačem a ne mobilní 
aplikací, telefonem či ovladačem.  Dálkově a automaticky je u nás řízeno pouze školní 
zvonění a poplašné bezpečnostní zařízení .

Pokrok a vývoj jde rychlým tempem dopředu a i my jako škola chceme v oblasti technologií 
přinášet něco nového, co bude SMART a COOL, v pravém slova smyslu. Největší
a nejrychlejší pokrok je samozřejmě nejvíce patrný v oblasti počítačové techniky. Výuka 
informatiky patří ke standardu základního vzdělávání na naší škole již od 3. ročníku. Práce 
s počítačem už nějaký ten pátek patří mezi základní dovednosti, kterým ve škole vyučujeme 
stejně jako čtení, psaní a počítání. V posledních letech můžeme spíše mluvit o prohlubování 
znalostí v oblasti informatiky, neboť mnohé základní dovednosti se žáci intuitivně naučí 
právě na chytrých zařízeních už v raném věku. Tyto dovednosti našich žáků, nás přivedly na 
nápad propojit chytré Smartphony žáků a rodičů s informačním systémem školy 
„dmSoftware“. 

V loňském školním roce jsme testovali elektronickou žákovskou knížku pouze ve dvou 
třídách 2. stupně, v letošním školním roce využívají e-ŽK žáci a zákonní zástupci žáků už 
od 2. ročníku. Na nový systém zadávání klasifikace, pochval a jiných výchovných opatření, 
jsme si museli zvyknout všichni. Netrvalo to však dlouho a všichni pedagogičtí zaměstnanci 
poznali, že s touto Smart novinkou přichází také mnohá zjednodušení a zvýšení efektivity 
doposud vykonávané práce. Návaznost celého systému na rozvrh hodin, suplování, školní 
akce, výuku, možnosti zadávání plánovaných písemných prací a domácích úkolů umožňuje 
zákonným zástupcům mít nezkreslený přehled o dění ve škole. Zapomnětlivcům žákov-
ských knížek odzvonilo. Spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci je mnohem 
efektivnější. Celý systém je přístupný online z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu, 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jak už bylo napsáno v úvodu, být online je zcela běžné. Maximálně podporujeme využití 
moderních technologií ke studiu. Učíme mladou nastupující generaci, že internet a sociální 
sítě nemusí být jen zdrojem dobré zábavy, rychlé komunikace, předávání informací, sdílení 
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Průběžně zařazujeme přednášky s odborníky, filmová představení a besedy s problemati-
kou jednoho z nejožehavějších témat současnosti, kterou je kyberšikana. Naším cílem je 
seznamovat, upozorňovat, diskutovat, připomínat a zvyšovat povědomí žáků o možných 
nástrahách a nebezpečích na sítích tak, aby všichni využívali internet bezpečně ke svému 
prospěchu, pro své vlastní potřeby, tak, aby žádné citlivé údaje nemohly být zneužity 
moderními počítačovými piráty čekajícími na chybný krok uživatele počítačové sítě. 

Dnešní doba je hektická, rychlá díky rychlému životnímu stylu a možná tak trochu 
zrychlená moderními technologiemi v ní. Pokroku se ale nelze ubránit. Cílem naší školy je, 
aby mladá nastupující generace, kterou vzděláváme a vychováváme, uměla s moderními 
technologiemi uvážlivě nakládat. Aby se pro ně staly zdrojem inspirace, vědění a zábavy. 
Zároveň ale se snažíme učit, že by měly být pouze dobrým sluhou, avšak nikdy by se neměly 
stát špatným pánem. Snažíme se proto žákům i rodičům připomínat, že osobní komunikaci 
tváří v tvář, jazykem našich žáků face to face, nemůže žádná technologie nahradit, protože 
právě ona, přímá osobní komunikace, je COOL…

Mgr. Petra Vysogladová

KNIHOVNA
By měla být nutnou součástí každé školy. A v naší škole tomu tak je po celou dobu její 
existence. 

Už z 20. let pochází několik dochovaných výtisků, po II. světové válce se knihovna 
budovala postupně znovu. I přes několik „očistných“ akcí uchovává stále ještě exempláře
z dřívějších dob, např. i z 50. a 60. let minulého století. 

Za dobu své existence se knihy víckrát stěhovaly. Dlouhou dobu totiž knihovna neměla 
vlastní místnost, knihy byly rozděleny do kabinetů a některých tříd na 1. a 2. stupni. Až na 
začátku 90. let minulého století byl knižní fond žákovské i učitelské knihovny, knihy naučné 
i beletrie, sloučen a soustředěn v jediné místnosti. Ta od té doby, tedy už bezmála 30 let, je
k dispozici v přístavbě hlavní budovy, žákům ve vyhrazené velké přestávky, pedagogům 
podle domluvy. 

radostí a starostí, ale že jej mohou a zejména 
mají využívat ke studiu. Internet s sebou nese 
značnou úsporu času při studiu, rozšiřuje 
obzory, pomáhá získávat na věci pohled
z mnoha různých zdrojů a úhlů.

Nezapomínáme však ani na druhou, 
odvrácenou, negativní stránku „sítí“, která 
jde ruku v ruce s jejich pozitivy. Zcela běžnou 
samozřejmostí, jazykem sociálních sítí mů-
žeme říci běžnou denní rutinou, je upo-
zorňovat žáky, ale rovněž také zákonné 
zástupce s riziky, se kterými se mohou setkat 
právě na internetu. Nejen že se vyučující
v hodinách informatiky věnují této problema-
tice, ale během celého školního roku.
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Za poslední desetiletí se mnohé změnilo. Život se zrychlil, děti až na výjimky méně čtou, 
neboť svůj čas věnují mnohým jiným atraktivním způsobům jeho trávení – vybírají si
z pestré nabídky nejrůznějších volnočasových aktivit a díky boomu informačních technolo-
gií tráví mnoho času na sociálních sítích. Je to zábavné a méně náročné, nebojím se říci 
méně „pracné“ než vzít do ruky knihu a soustředěně číst. Přesto naši knihovnu navštěvují 
zejména žáci 1. stupně, ročně evidujeme kolem 200 výpůjček.

V naší školní knihovně obhospodařujeme přibližně 4.500 knih, časopisů, nástěnných map, 
elektronických učebnic nebo kompaktních disků. Těmi posledními jsou postupně nahrazo-
vány kazety z dosti bohaté videotéky, která byla dříve často využívána pro doplňování 
výuky, ovšem časem se přežila a jsou místo ní používány modernější nosiče a technologie. 

Knižní fond průběžně doplňujeme zejména za finančního přispění sdružení rodičů. 
Nakupujeme přednostně naučnou literaturu - encyklopedie a slovníky - a sady nových knih 
pro kolektivní četbu na 1. stupni. Tak chceme přispívat ke zlepšení vztahu žáků k literatuře                   
a čtenářství a posilovat jejich čtenářskou gramotnost.

Mgr. Antonie Walterová

NOVÉ IMPULZY - NOVÉ MOŽNOSTI
Hudba nás obklopuje na každém kroku. Je součástí všech slavnostních příležitostí, oslav, 
plesů, zábav. Spoluvytváří charakter filmů a divadelních představení, bývá však                       
i zvukovou kulisou v dopravních prostředcích, restauracích a kavárnách i na různých 
veřejných prostranstvích. Hudba je mocná čarodějka  -  dokáže v nás vyvolat klid a mír, 
pokoj, touhu, vášeň, něhu, pláč, úzkost i agresi.  Vyznat se  dnes ve světě hudby je velice 
obtížné. O tom, že naše škola žije hudbou, není třeba polemizovat. Cílem hudební výchovy
u nás je probouzet v dětech lásku k hudbě, objevovat kouzlo jak hudby vážné, tak i populár-
ní. Zpěv a rytmické hry patří mezi nejdůležitější aktivity ve výuce.  

Poslechové, pěvecké i instrumentální činnosti realizujeme v plně vybavené učebně hudební 
výchovy. Ta získala minulý rok zcela nový kabát - rozzářila se novými barvami, nevyhovují-
cí podlaha byla vyměněna a prostor ožil funkčním nábytkem, který svou skladností přinesl 
další možnosti do výuky HV. Velkým lákadlem se pro děti stalo nástrojové vybavení 
pořízené z grantu společnosti BONATRANS GROUP v rámci akce „BONAGRANTY PRO 
ZAMĚSTNANCE“ – elektrická kytara, elektroakustické ukulele a multifunkční kombo, 
jež daly výuce jiný rozměr. Nástroje jsou motivací pro děti, aby začaly hrát a naučily se 
alespoň několik hmatů, nebo aby si zopakovaly pár akordů, které v minulosti znaly. Známé 
folkové a trampské písně se stávají v jejich podání hitem celých třídních kolektivů. Také 
multifunkční kombo je pro nás neocenitelným přenosným zařízením sloužícím jak při hře 
na elektrické kytary, keyboard či ukulele, tak i při nácviku sólového zpěvu s mikrofonem, 
zejména při přípravě na soutěž „Bohumínská Supestar“, či při nácviku tanečních 
vystoupení žáků devátých ročníků.

Prostor učebny HV je uspořádán tak, aby se mohl využívat pro pohybovou výchovu
a činnostní HV. Již třetím rokem dochází děti z MŠ Skřivánek do naší učebny prožít si 
hudební pohádku s prvky muzikoterapie s názvem „Hudební hrátky se zvířátky“. Společně 
s oslíkem prochází lesem a potkávají lesní zvířátka, hrají na muzikoterapeutické nástroje 
vyráběné ručně z přírodních materiálů, které jsou pro lidský organismus nejpřirozenější
a působí komplexně na fyzickou, psychickou i emoční stránku osobnosti dítěte. Bonusem je 
i posílení jejich rytmického cítění.
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Během oslav 100. výročí republiky došlo k historicky prvnímu propojení tří bohumínských 
sborů (našeho, ZUŠ a gymnázia), ke společnému nácviku v prostorách ZUŠ Bohumín
a následně k vystoupení jak na pódiu na náměstí při zpěvu československé hymny a oblíbené 
písně našeho prvního prezidenta „Ach synku, synku“ během pokusu o nový český rekord 
(bohumínský - šestnáctý) v počtu lidí s trikolorou na jednom místě, a zároveň i během 
pietního aktu.

Naše škola stála také u zrodu čtrnáctého bohumínského rekordu. Začalo to natáčením 
šedesáti dětí v tělocvičně. Ty vystupovaly s rytmickou hrou „Cup song“, ke které je 
zapotřebí pouze plastový kelímek. Nadšení dětí během hry bylo impulzem k vyzkoušení 
další rytmické hry „Bim bam bidi“, která rovněž kombinuje zpěv s rytmem.  Zanedlouho 
hru zvládla celá naše škola, a tak jsme oslovili bohumínské a spádové školy s žádostí
o spolupráci k vytvoření rekordu. Kantoři i děti se nadchli pro společnou věc a pak už se dva 
měsíce v hodinách hudební výchovy hra trénovala. Dne 22. června 2017 se sešlo neuvěřitel-
ných 945 školáků provádějících současně rytmickou hru „Bim bam bidi“. 

Každoročně můžete navštívit vánoční koncert, jenž se nese v duchu českých Vánoc. 
Pokaždé skrývá jiné téma a bývá výzvou pro 1. stupeň a pěvecký sbor. V poslední době jsme 
využili k realizaci nejen naši tělocvičnu, ale hlavně majestátně rozléhající se prostory 
kostelů v Novém Bohumíně. Za naše úsilí věnované této již tradiční akci jsou nám odměnou 
kladné ohlasy.

Jsou mladí, mají skvělé a neotřelé nápady. Jsme rádi, že naši žáci chtějí zpívat a věnovat se 
hudbě. Je to výsledkem naší mravenčí práce i jejich talentu a píle. Začíná se snad opět 
naplňovat slavný výrok Bedřicha Smetany: „V hudbě život Čechů“?

Mgr. Marcela Suchánková

Také školní sluníčkový sbor, fungující na naší 
škole od roku 1996, prošel nemalými 
změnami.  Stoupl zájem chlapců o zpěv a hru 
na nástroje a sborový kolektiv přestal být 
ryze dívčí záležitostí. Mužské hlasy daly 
sboru jiný rozměr a repertoár byl ovlivněn 
novými možnostmi. Nadále se účastníme 
přehlídky pěveckých sborů „Veselé zpívání“
v Ostravě i soutěží „Bohumínská Supertar“
a „Zpěváček“. Každoročně se nám daří 
probojovat se do regionálního kola soutěže ve 
zpěvu lidových písní a umístit se na předních 
místech. I letos jsme si přivezli krásné 
3. místo. Realizujeme vystoupení či progra-
my pro slavnostní příležitosti organizované 
MěÚ Bohumín, OS Bobeš, knihovnou, 
Centrem sociálních služeb Bohumín 
a Domovem Cesmína, K3 Bohumín, ZUŠ 
apod. 
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VYBRANÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V LETECH 2005 - 2019

2005  
ICT pomocník v cestě za poznáním v hodinách laboratorních prací z přírodopisu, 

chemie a fyziky na II.stupni ZŠ
Nebojím se bouře, učím se řídit svou loď

2006
S ICT již od mala - budem dělat tralala !!!

2008
Společně to dokážeme …

Rizika přestupu dětí mateřských škol do základní školy a jejich řešení zaváděním 
nových vyučovacích forem, metod a postupů, včetně využití ICT

2009
Za poznáním nejen do přírody

Pro jedno kvítí slunce nesvítí, ale…

2010
Aby slunce v duši hřálo…

2011
Slunce, hory, voda, les, aby se náš život zdravě nes…

Sluníčko, sluníčko!!! Postůj nám maličko
Škola bez rizik

2012
Pestré dny a výjezdy - pro žáky i kantory

Příroda kolem nás
Nová škola

2014
Barvy přírody

Pohádkový kolotoč

2015
Tajemství lesa

Dobrodružství s Frantou Nosáčem
Život lesa

Lesní dobrodružství
Hodina pohybu navíc



2016
Zrcadlo života

Bádám, bádáš, bádáme, zahrad si všímáme!
Interaktivní zahrada I

2017
Synergie

V hudbě život Čechů aneb Žijeme s hudbou
V lese na pasece

Plaváním ke zdraví
Polytechnická učebna

2018
Badatelem ve škole i v terénu

Zvídálkova zahrada smyslů na dosah
Šikovné ručičky tvoří kouzelné věcičky

Sportuj ve škole
Plaváním ke zdraví II

2019
Všeználek

Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je nám príma!
Synergie II.

Mgr. Miroslav Rosík – ředitel školy

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE A ÚSPĚCHY
Sport a pohyb má na naší škole zelenou. U nás se nesportuje jen v hodinách tělesné výchovy, 
ale taky například o přestávkách. Ke spontánní pohybové aktivitě slouží školní hřiště 
vybavené řadou sportovních atrakcí, které za příznivého počasí naši žáci využívají
k relaxaci právě o přestávkách a volných hodinách. Škola také nabízí žákům další 
organizované aktivity, jako jsou hodiny pohybu pro školní družinu nebo sportovní kroužky 
jak na prvním, tak i na druhém stupni, či rozšířenou výuku tělesné výchovy v některých 
třídách.

Naši žáci žijí sportem po celý rok. V průběhu školního roku sbírají výkony do osmiboje 
zdatnosti, z nichž ti nejzdatnější jsou vždy na konci roku slavnostně odměněni. Během 
několika let této tradice se podařilo vytvořit zajímavé rekordy. Ty nejlepší výkony jsou 
zvěčněné v „chodbě slávy“, kde jsou k nahlédnutí také putovní poháry s fotogalerií 
celoškolní florbalové a fotbalové ligy, která nese příznačný název Masarykův pohár. Jde
o nejpopulárnější soutěž, která se hraje celoročně. V zimních měsících chlapecké třídní 
kolektivy mezi sebou soupeří ve florbalu a v hezkých jarních dnech ve fotbalu. Raritou
a také velkou motivací pro žáky je zapojení kantorského týmu do obou soutěží.

Kromě aktivit, které probíhají během výuky v tělocvičnách a na přilehlých sportovištích, 
organizujeme školní výlety, adaptační kurzy a školy v přírodě, kde o pohyb také není nouze. 
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PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
CIGARETY, ALKOHOL, ŠPATNÉ VZTAHY V KOLEKTIVU, JOINTY, ŠARVÁTKY, 
KYBERGROOMING, NETOLISMUS, KRÁDEŽE, NECHUŤ JÍT DO ŠKOLY, TANEČ-
NÍ DROGY, ŠIKANA, TVRDÉ DROGY, PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY, SEBE-
POŠKOZOVÁNÍ, EXTRÉMNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, KYBERŠIKANA .

To zdaleka není úplný výčet rizik, se kterými se v současné náročné době mladí lidé mohou 
setkat. A mladí lidé, to jsou naše děti, naši žáci. 

Škola má primární povinnost vzdělávat, ovšem ruku v ruce se vzděláváním jde výchova 
navazující na výchovu v rodině. Součástí školního vzdělávacího programu je prevence 
rizikového chování. V různých předmětech jsou žáci už od 1. stupně seznamováni s tím, co 
nepříjemného nebo dokonce nebezpečného je může potkat, ale hlavně, jak a s kým tyto 
problémy řešit. 

Vycházíme z metodických pokynů a doporučení MŠMT a Strategie prevence rizikového 
chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji a vytváříme si vlastní strategie
a preventivní programy. Průběžně se v třídnických hodinách, ale i v každodenních činnos-
tech snažíme působit na vztahy dětí v třídních kolektivech. V zájmu dětí, vyučujících
i běžného vyučovacího procesu je, aby v jednotlivých kolektivech a potažmo na celé škole 
byla pohodová a přátelská atmosféra, abychom spolu dobře vycházeli a případné nepříjem-
nosti a nedorozumění si dokázali vysvětlit. Zveme do školy k besedám externí spolupracov-
níky, aby byli díky „pohledu zvenčí“ a za použití zábavných aktivit nápomocni při stmelo-
vání kolektivů tříd. Vedeme naše žáky ke zdravému způsobu života a smysluplnému 
využívání volného času. Umožňujeme jim používat moderní technologie, ale současně je 
upozorňujeme na možnosti jejich zneužití, na jejich nebezpečnost („dobrý sluha, ale zlý 
pán“). Během každého školního roku žáci absolvují nejrůznější akce – besedy, projektové 
dny, výjezdy apod. zaměřené na prevenci rizikového chování. Spolupracujeme s odborníky 
z různých poraden i neziskových organizací, se strážníky městské policie, s Policií ČR
a dalšími partnery. V uplynulých letech jsme realizovali dva projekty (Pestré dny a výjezdy 
pro  žáky i kantory a Zrcadlo života) dotované finančními prostředky MSK, další projekt je 
ve stádiu schvalování. 

Mezi ty nejoblíbenější mimoškolní sportovní 
akce patří bezesporu lyžařský a snowboardo-
vý výcvik. Každoročně padesátka našich žáků 
brázdí svahy skiareálu Malinô Brdo a těší se 
ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu Malina. 
Není tedy divu, že sportu nakloněná škola se 
účastní množství sportovních soutěží            
a zpravidla velmi úspěšně. Chlapci a děvčata 
sbírají úspěchy jak v kolektivních, tak i v indi-
viduálních disciplínách. Mezi ty největší 
patří již několik let úspěchy plavkyň, které se 
opakovaně probojovaly do krajského finále, 
nebo smíšená běžecká štafeta, která již čtyři 
roky po sobě ovládla tradiční bohumínský 
mítink Běh ulicemi města. 

 Mgr. Jakub Staniek



V oblasti této problematiky usilujeme o účinnější osvětu v řadách rodičů, pokračujeme
v dřívější tradici zařazovat v termínech třídních schůzek přednášky odborníků, poslední 
byla na téma nejožehavější – nebezpečí kyberšikany.

Ochrana našich žáků před výše zmíněnými riziky je věcí všech pracovníků školy, proto je 
samozřejmostí i jejich průběžné vzdělávání a spolupráce.

Prevence rizikového chování prolíná vším, co se ve škole odehrává – vyučovacím procesem, 
zájmovou činností i běžnými kontakty žáků, učitelů, rodičů. Její podstatou je vnímavost, 
vstřícnost, snaha o vzájemné pochopení, ohleduplnost, ochota věnovat si i v dnešní hektické 
době navzájem čas. Čas a úsměv.  

Mgr. Antonie Walterová          

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Na naší škole je o školní družinu mezi dětmi a rodiči každoročně velký zájem. Pravidelně 
naplňujeme její kapacitu sty žáky. V přízemní budově za školou a školním hřištěm pracují 
čtyři oddělení.

Různorodé aktivity a pestrý program děti velmi baví. Do družiny se těší a jsou zvědavé, co 
nového a zajímavého je každý další den čeká. Za příznivého počasí hrají děti na školním 
hřišti různé míčové hry, věnují se také hrám s lany a švihadly. Svou kondici prověřují na 
běžecké dráze s umělým povrchem. Malíři a povídálkové tráví čas v pergole, kde vybarvují 
omalovánky a zároveň si povídají zážitky nejen ze školy. Pokud počasí nepřeje, máme
k dispozici pro cukráře cvičnou kuchyňku, ve které rádi pečou perníčky, umělci v keramické 
dílně tvoří dárky pro rodiče. Sportovci jednou týdně tráví odpoledne v tělocvičně v  kroužku 
Sportuj ve škole pod odborným vedením zkušených trenérů, ve stejných intervalech pracuje                  
i kroužek Veselá věda, kde si malí chemici vyzkoušejí zajímavé chemické pokusy, svou 
hlavu potrápí děti v šachovém kroužku pod vedením šachového trenéra. V hernách máme
k dispozici stolní a společenské hry, malou knihovničku, různé druhy stavebnic, kostky                      
a hlavolamy. Zvídavé děti rády luští přesmyčky, rébusy i hádanky. A zbude-li nějaká 
chvilka, mohou sledovat dětský televizní program plný pohádek, příběhů a soutěží. 
Oblíbené jsou procházky městem i do blízkého parku, ve kterém navštěvujeme zvířecí 
farmu, Hobby park a oblíbenou Mauglího stezku.

Pravidelně uskutečňujeme výstavy prací žáků v prostorách školy, na kterých se děti 
pochválí svou zručností, trpělivostí i nápaditostí. Školní družina již několik let organizuje 
vánoční jarmark, na němž se prezentují svými výrobky žáci prvního i druhého stupně.

Činnosti zařazované do aktivit školní družiny se přizpůsobují potřebám dětí, jejich věku, 
ročnímu období, ale i bohaté paletě nápadů všech vychovatelek.

Blanka Heiserová – vedoucí vychovatelka

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Pracuje na naší škole už přes 15 let. Každé dva roky si třídy zvolí ze svého kolektivu dva  
zástupce - „ parlamenťáky“. Ti  se scházejí přibližně dvakrát měsíčně s koordinátorkou 
p. uč. Ptákovou a společně připravují různé akce pro ostatní žáky naší školy. Přinášejí 
připomínky a náměty ze tříd a naopak informují třídu, co bylo projednáváno na schůzkách 
parlamentu. 
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V letošním roce si žáci 8. B a pěveckého sboru připravili hudebně výtvarné pásmo pro 
dědečky a babičky z Domova seniorů Cesmína ve Starém Bohumíně. Žáci 7. A nachystali 
pestrý program pro děti ze ZŠ Starý Bohumín. 

Pro zájemce z řad našich žáků proběhl 2. ročník turnaje v „Piškvorkách“. Podruhé jsme 
také uspořádali zábavné dopoledne pro žáky 1. a 2. tříd pod názvem „Vánoční stezka“. 
Cílem soutěžících bylo obejít připravená stanoviště a co nejlépe splnit úkoly s vánoční 
tematikou. Na Valentýna již tradičně chystáme ozdobené papírové krabice na přáníčka, 
která  pak roznášíme adresátům.

Pravidelně vyhlašujeme „pestré dny“. Proběhl, např. Den elegance, Den v uniformách, 
Helloweenský den, Den v barvách Vánoc. Žáci si připraví kostýmy nebo různé stylové 
převleky a vybraní členové žákovského parlamentu chodí po třídách a sčítají zapojené žáky 
a většinou hodnotí i výzdobu třídy.  Na vítězné kolektivy čeká sladká odměna. Letos jsme se 
poprvé také zapojili do kampaně pro mobilní hospice a vyhlásili Papučový a pyžamový den.

Členové žákovského parlamentu také pomáhají u zápisu budoucích prvňáčků. Realizací 
projektů se učí, jaké jsou reálné možnosti a jak si poradit, když něco hned nejde. Stačí 
připravit hlášení, nakreslit plakát nebo něco vymyslet a prosadit.  Získávají řadu zkušenos-
tí a důvěru ve vlastní schopnosti. 

Mgr. Lenka Ptáková

ZA SDRUŽENÍ RODIČŮ
Dovolte mi, jako předsedovi sdružení rodičů při Masarykově ZŠ a MŠ, těchto pár slov…
K 95. výročí naší školy bych chtěla popřát vše dobré, spoustu úspěchů do dalších let  a také 
mnoho spokojených žáků, rodičů a pedagogů.

Za sdružení bych chtěla připomenout pár akcí, které se pro děti pravidelně pořádají               
a mají, myslím si, velký ohlas a úspěch. Některé z nich jsou určeny spíše mladším roční-
kům, a to je v listopadu každoroční diskotéka na ledě a v únoru maškarní ples pro 1. stupeň, 
kam každoročně zveme Wikiho svět, který zajišťuje zábavu na různá témata.

V loňském roce se tři zástupci našeho 
parlamentu zúčastnili 1. ročníku Konference 
žákovských parlamentů Moravskoslezského 
kraje.  V rámci setkání se účastníci vzájemně 
inspirovali aktivitami, které ve svých 
žákovských parlamentech pořádají.  Získali 
jsme mnoho námětů pro další práci a rádi se 
zúčastníme 2. ročníku v letošním školním 
roce.

A jakými akcemi se může náš parlament 
pochlubit? Již po čtvrté jsme se začátkem 
října zapojili do Projektu 72 hodin – jedná se 
o tři dny dobrovolnických aktivit po celé 
České republice. Cílem je připravit si 
aktivitu, která pomůže přírodě nebo pomůže 
a udělá radost druhým.



Dále bych chtěla připomenout každoroční slavnostní rozloučení žáků 9. tříd v bohumín-
ském kině K3, kde si absolventi tradičně připravují velice krásná a dojemná vystoupení. 
Samozřejmě nemůže chybět příspěvek pro všechny děti na Mikuláše a Den dětí, kdy jako 
sdružení rodičů pořádáme a organizujeme program. Část finančních příspěvků, které 
rodiče hradí, putuje k žákům rovněž na podporu reprezentace naší školy, a to jak ve 
sportovních, hudebních, tak i vědomostních soutěžích.

V neposlední řadě nesmím opomenout „Ples ZŠ a MŠ pro dospělé”, což je tradice 
obnovená skoro po 20 letech. Pevně věřím, že i v ní budeme nadále pokračovat a bude 
přibývat rodičů, kteří se této akce plné zábavy a legrace rádi zúčastní.

Toto je drobný výčet našich činností, které se snad aspoň trochu dostanou do povědomí 
našich žáků a rodičů.

Chtěla bych moc poděkovat za spolupráci všem rodičům, učitelům, sponzorům a dobrovol-
níkům, kteří se na našich aktivitách podíleli, podílejí a podílet budou. Je to opravdu velice 
zajímavá a pestrá práce pro naše děti.

Nechť naše škola vzkvétá a potkává spoustu nových a dobrých lidí. 

To jí ze srdce přeje 

Ing. Lucie Bajnarová (předseda sdružení)

JAK ÚSPĚŠNĚ MOTIVOVAT DĚTI KE SPRÁVNÉ VÝŽIVĚ?
To je, oč tu běží! Základ výchovy ke zdravému životnímu stylu je položen v rodině – na tom 
se shodneme snad všichni, ale právě školní jídelna hraje významnou úlohu ve formování 
stravovacích zvyklostí. 

Naše školní jídelna se stará o celou škálu strávníků, a to od dětí předškolního věku až po 
seniory. Není proto jednoduché sestavit jídelníček a trefit se do chutí všem. A ještě vzít
v úvahu skutečnost, že jídla v jednom dni by měla mít srovnatelnou výživovou hodnotu
a přitom se dát v naší kuchyni a s naším technologickým vybavením a personálním 
obsazením připravit. Žáci mají tedy výběr ze dvou druhů hlavních jídel a dospělí strávníci 
vybírají dokonce ze tří druhů. Na tom všem se denně podílí patnáctičlenný kolektiv školní 
kuchyně, který kromě obědů denně připraví taktéž v průměru 280 svačinek ranních
i odpoledních do sedmi mateřských školek.

To, že nám počet jídel během posledních pěti let vzrostl v průměru o 200 porcí (z 980 jídel 
na cca 1 200), svědčí nejen o spokojenosti našich strávníků, ale i o tom, že náš zřizovatel 
sloučil veškeré bohumínské výdejny stravy mezi naši Masarykovu ZŠ a ZŠ ČSA. A pokud 
má škola chápajícího zřizovatele a naslouchajícího ředitele, může se stejně jako my
v kuchyni pochlubit novými moderními technologiemi, které nám usnadňují naši nelehkou 
každodenní práci. 

Protože:  Pro děti nemůže být nic lepšího než denně teplé a zdravé jídlo!
Ale to, co si děti nakonec objednají a co potom skutečně snědí, to už my, pracovníci školní 
jídelny, ovlivnit bohužel nemůžeme!

Božena Kempná – vedoucí ŠJ
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Ve škole začala pracovat první vychovatelka p. Graněčná a školnice p. Gnojková. Školu 
podporovalo a propagovalo mnoho firem, bohumínských živnostníků a samozřejmě město 
Bohumín. 

V  roce 1997, kdy město Bohumín postihla povodeň, se škody nevyhnuly ani škole. Velmi 
poničená byla tělocvična a celé přízemí, kde byl asi metr vody. Na likvidaci škod se tehdy 
podíleli všichni pracovníci školy, rodiče, žáci a škola mohla dále vzkvétat.

Od 1. 1. 2003 se škola sloučila s Masarykovou základní školou Bohumín a dodnes je jejím 
odloučeným pracovištěm.

Nynější naši Základní školu ve Starém Bohumíně navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. 
Vyučování probíhá ve dvou třídách se spojenými ročníky podle ŠVP Škola pro život, od
1. ročníku vyučujeme anglický jazyk. 

Klidná přátelská atmosféra, kvalifikované učitelky a nízký počet žáků ve třídních kolekti-
vech patří mezi zdejší hlavní přednosti. Jedná se o školu moderní, což je vidět nejen ve 
vybavení školním nábytkem, učebními pomůckami, audiovizuální technikou, počítači, ale 
především v individuálním přístupu k žákům, ve formách práce a činnostech ve výchovně 
vzdělávacím procesu.

Po ochodu Mgr. Pavly Wodecké nastoupila na místo vedoucí odloučeného pracoviště     
Mgr. Radka Bašandová, která na škole působila a dále ji zvelebovala osm let. Do školy 
přibyli další dva spolupracovníci, asistenti pedagoga Jana Sobalová a Jan Kačírek.

Aby se naši budoucí prvňáčci co nejlépe adaptovali na školní prostředí a vyzkoušeli si školu 
nanečisto, pořádáme pro ně každoročně ve spolupráci s naší starobohumínskou mateřskou 
školou přípravný kurz „Školák“. Jeho náplň tvoří rozvoj slovní zásoby, grafomotorických 
dovedností, poznávání tvarů, barev a hlavně poznávání nového kolektivu dětí a učitelek. 

Klademe důraz na pravidelnou informovanost a spolupráci s rodiči našich žáků. Pořádáme 
společně s mateřskou školou Dny otevřených dveří, výstavky žákovských prací a ukázkové  

ZŠ STARÝ BOHUMÍN
Historie naší školy se odvíjí od září 1990. 
Tehdy, na přání občanů Starého Bohumína, 
byla otevřena v budově Domu dětí a mládeže 
jedna třída s patnácti prvňáčky, kterou 
začala vyučovat Mgr. Pavla Wodecká. V bu-
dově měla pouze jednu učebnu, avšak po dvou 
letech se Dům dětí a mládeže přestěhoval do 
opravené budovy v Bohumíně a do školy 
nastoupila další paní učitelka – Mgr. Táňa 
Langerová (Holešová). Zpočátku škola 
patřila pod Základní školu TGM Pudlov, 
později však dostala samostatnost a rozšířila 
své učebny do nynějších prostor, a to: dvě 
třídy, družina, dílna, kancelář, šatny, kuchyň, 
jídelna, tělocvična.



hodiny. Pod naším vedením žáci nacvičují taneční vystoupení na Vánoční koncert, Den 
matek nebo na akademii školy. Žáci pravidelně vystupují v Domě s pečovatelskou službou 
Cesmína, v Charitě Bohumín aj. Neopakovatelnou atmosféru jsme zažili při první
a doufám, že nyní pravidelné předvánoční akci v kostele ve Starém Bohumíně pro rodiče 
základní a mateřské školy a starobohumínské občany. Nedílnou součástí činnosti školy jsou 
výlety, exkurze, vycházky do chráněné krajiny kolem řeky Odry. Žáci se učí poznávat
a chránit přírodu a připravovat jednoduché prezentace.  Naši žáci rádi kreslí, a proto se 
podílejí na výzdobě v prostorách školy. Škola je celá vyzdobená pracemi našich žáků. Za 
kulturními programy jezdíme do Bohumína a do Divadla loutek v Ostravě.

Každý školní rok na konci června se loučíme s žáky odcházejícího ročníku. Jak zvládnou 
přechod do nového školního prostředí, mezi nové spolužáky? Podobné otázky nám běží 
hlavou, ale při našich návštěvách Masarykovy školy se naše nejistota brzy rozplyne. Děti 
nám dělají radost. Pokračují v tom, co jsme je naučili.

Mgr. Daniela Szelongová – vedoucí odloučeného pracoviště

MŠ „SKŘIVÁNEK“
Budova MŠ Smetanova byla vystavěna roku 1930. Vzhledem ke svému stáří prošla 
četnými opravami. Významné investice města byly v posledních pěti letech zacíleny na její 
exteriéry. Mateřská škola získala novou zateplenou fasádu v pastelových barvách, která je 
ozdobená krásným inovovaným logem z dílny sdružení Bart. Nyní už z dálky dává 
kolemjdoucím jasně najevo, že je určena nejmenším a nejmladším občanům našeho města.

Nepřehlédnutelnou proměnou prošla také přilehlá zahrada. Přibyly zde prvky pro 
různorodé pohybové aktivity, které lákají k dovádění nejen ty nejmenší, ale také děti, které 
již naše řady opustily a přemístily se o malý kousek dál na ulici Seifertovu, kde sídlí 
kmenová škola „Sluníčko“. V její blízké poloze shledáváme velmi mnoho pozitiv, které 
dokážeme společnými silami s vedením a zaměstnanci našich jednotlivých pracovišť 
efektivně zúročit. Nejlepším důkazem je realizace projektu „S ITC již odmala – hrajeme si 
tralala“, který běží pod taktovkou ředitele školy již dlouhých dvanáct let. Díky něj se děti 
seznamují s prostory a vybavením PC učebny Masarykovy základní školy a panem 
ředitelem Miroslavem Rosíkem, který jednotlivé lekce připravuje a vede. V průběhu tří let 
se osvědčil rovněž projekt s názvem „Hudební hrátky se zvířátky“. Při pravidelných 
návštěvách učebny hudební výchovy děti poznávají bohatý a pestrý inventář hudebních 
nástrojů z různých koutů světa a setkávají se s paní učitelkou Marcelou Suchánkovou. 
Další učitelé s námi participují na nově realizovaném projektu „Zvídálkova zahrada 
smyslů na dosah“. Díky této rozsáhlé akci se nám podařilo získat nemalé finanční prostřed-
ky na další zlepšení a obohacení zahrady o prvky, které budou tentokrát zaměřeny na 
environmentální výchovu a vzdělávání.

Krásný kabát budovy MŠ a její okolí je naší chloubou, ale největší radost nám činí, že se
v jejím prostředí cítíme velmi dobře. Zásluhu na tom mají všichni zúčastnění aktéři. 
Učitelky jsou erudované, snaží se neustále zdokonalovat a profesně růst. V současné době 
jsou již čtyři vysokoškolsky vzdělané. Všechny se vzájemně inspirují, iniciativně vyhledáva-
jí pro svou práci nové náměty a zdroje, uplatňují nové metody výchovně-vzdělávací práce. 
Ke své práci přistupují velmi zodpovědně rovněž správní zaměstnanci. Společně tvoříme 
funkční tým a svým jednáním přispíváme k pozitivní atmosféře, čímž se snažíme usnadnit 
dětem adaptaci na první odloučení od své rodiny, které je mnohdy pro všechny její členy 
velmi těžké. 
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STARÁ... A STÁLE MLADÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA VE STARÉM BOHUMÍNĚ

Jak můžeme říci, že naše školka je stará, když její budova svítí zářivou barvou, novými 
okny a veselou zahradou? Opravdu, je to tak. Budova, ve které mateřská škola sídlí, 
oslavila v loňském roce 90 let a samotné předškolní školství ve Starém Bohumíně je ještě 
starší. Budova byla dříve využívána pro školní účely jen částečně, a to pouze její přízemí.  
Proto připomeňme alespoň dva důležité mezníky v její historii. 

Ve školním roce 1951/1952 bylo upraveno pro účely školy také 1. poschodí, zprovozněna 
kuchyně, jídelna, lehárna a zahájen celodenní provoz. Současnou podobu získala při velké 
přestavbě v letech 1977 – 1979. Byla vybudována přístavba pro šatnu a hygienické 
zázemí, provedeny vnitřní úpravy pro chod dvou tříd. Nyní využíváme pro 40 dětí nejen obě 
podlaží, ale částečně i půdní prostory. Škola je vybavena moderními pomůckami, hračka-
mi, hýří barvami i veselými obrázky dětí. Krásná stinná zahrada dává prostor ke hrám
i odpočinku. 

Vytváříme vlídné a tvořivé prostředí pro děti, které se poprvé ocitají v situaci bez ochrany 
maminčiny náruče, získávají informace o okolním světě, budují své místo mezi vrstevníky
a navazují nová přátelství, která mnohdy přetrvávají celý život. 

Co nabízí mladá mateřská škola?
V tomto ohledu sledujeme trendy novodobého vzdělávání. Podnětné prostředí okolní 
přírody, vybavení, pomůcky, cílevědomé plánování, zajímavé programy, to vše prohlubuje 
naše možnosti nabídky činností a aktivit, zejména pak odpovědnost za povinné vzdělávání 
dětí před nástupem do základní školy.

Do mateřské školy děti nepřicházejí jen za novými kamarády a hračkami, ale také se naučit 
něčemu novému, prozkoumat svět a připravit se do školy. Pracujeme s dětmi podle školního 
vzdělávacího programu pod názvem „Křížem krážem Bohumínem“. Již ten napovídá, co je 
jeho základem. Poznat své rodné město, blízké prostředí, mít povědomí o svém okolí, 
rodině, vědět, že tady jsem doma a sem patřím. Základem je dobrá spolupráce s rodiči i ve-
řejností a k tomu má naše rodinná mateřská škola podmínky. Do denních programů 
zařazujeme návštěvy zajímavých míst v okolí, pozorujeme přírodu v místě i ve škole

Každé dítě stráví v naší instituci zhruba tři 
roky. Od prvního nesmělého a mnohdy 
proplakaného prvního roku si postupně děti 
vytvářejí s novými kamarády a zaměstnanci 
MŠ pěkný vztah, který vždy dospěje do 
smutného, ale nezbytného loučení. V průběhu 
školního roku prožíváme rozmanité situace
a slyšíme upřímné výroky dětí, které nás 
občas pobaví i potěší. Jako nedávno tento 
zprostředkovaný maminkou chlapce z třídy 
nejmladších dětí: „Babičko, víš, co si přeji
k narozeninám? Paní učitelku Aničku“. A to 
je to nejlepší ocenění a vyznamenání pro 
každého z nás.

Mgr. Marcela Dendisová

vedoucí odloučeného pracoviště



Mgr. Eva Bučková – vedoucí odloučeného pracoviště 

v přírodě, ale také vyjíždíme za kulturou, na výlety, za kamarády do jiných mateřských 
škol, soutěžíme, kreslíme, třídíme elektroodpad, sportujeme (lyžujeme, plaveme, bruslí-
me), chodíme za hasiči, na výstavy, do knihovny i místní základní školy. Pravidelně 
připravujeme programy pro potěšení seniorů v domově důchodců i maminek na besídkách                 
a společných akcích na školní zahradě. 

A výčet akcí nekončí. 
Podporujeme přirozený rozvoj dítěte i v ostatních vývojových oblastech, jsme otevřeni 
inkluzi a vzdělávání dvouletých dětí. 

Dětem nabízíme i tyto aktivity – grafomotoriku podle Metody dobrého startu, Veselou 
angličtinu a Usměvavé cvičení v tělocvičně základní školy. V odpoledních hodinách mohou 
děti rozvíjet své schopnosti a dovednosti v kroužcích. 
Věříme, že se u nás děti nenudí. 

A škola samotná? Stále mládne snahou všech zaměstnanců, kteří se ji snaží modernizovat                    
a připravit dětem příjemné prostředí pro jejich hry, vzdělávání, odpočinek i stravování. 
Odměnou je nekončící radostný smích dětí a spokojenost rodičů, z nichž mnozí školkou 
prošli a rádi se sem vracejí se svými potomky…protože školka je pořád tady – krásná, 
mladá, přívětivá - a stojí na svém místě.
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY

Mgr. Miroslav Rosík - ředitel školy

Mgr. Petra Vysogladová - zástupce ŘŠ pro II. st.

Mgr. Radka Bašandová - zástupce ŘŠ pro I. st.

Mgr. Daniela Szelongová - vedoucí odloučeného 
pracoviště ZŠ Starý Bohumín

Mgr. Lucie Bednářová
Mgr. Helena Bienová
Mgr. Simona Cedivodová
Mgr. Květuše Fulnečková
Mgr. Barbora Hilšerová
Mgr. Drahomíra Horváthová
Mgr. Miroslava Chytrá
Bc. Lenka Kolarczyková
Mgr. Eva Krištofíková
Mgr. Renáta Kwaśná
Mgr. Táňa Langerová
Mgr. Martin Ledwoň
Mgr. Markéta Liberdová
Mgr. Kristina Lindnerová
Mgr. Vlasta Merfortová
Mgr. Petra Miovská
Mgr. Olga Morávková
Mgr. Markéta Mžiková
DiS. Michaela Nosková
Mgr. Jana Palonci
Mgr. Bronislav Pryczek
Mgr. Lenka Ptáková
Mgr. Naděžda Richterová
Ing. Věra Sedláková
Mgr. Jakub Staniek
Mgr. Lenka Strýčková
Mgr. Marcela Suchánková
Mgr. Jana Svačinová
Mgr. Stanislava Šedivá
Mgr. Dagmar Šostoková
Mgr. Renata Vavříčková
Mgr. Robert Vlk
Mgr. Antonie Walterová

VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Blanka Heiserová – vedoucí vychovatelka

Lucie Gavelčíková
Karin Slezáková
Petra Spolníková
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ASISTENTI PEDAGOGA ŠKOLY
Bc. Nikola Holešová
Zdeňka Kabarová
Jan Kačírek
Jarmila Littnerová
Jana Orálková
Jana Sobalová
Vladimíra Šebestová

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Jana Moravcová - účetní
Pavla Piechová - účetní
Antonie Stieberová - referentka

Radek Bašanda
Ivana Buglová
Miluše Havranová
Jana Klosová
Jana Matysová
Jana Spolníková
Patricie Světlíková
Jozef Tonka

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY

Božena Kempná – vedoucí školní jídelny
Radomíra Čečivová – hlavní kuchařka

Hana Buchtová
Vlasta Danyśová
Pavla Fichnová
Jana Gabzdylová
Monika Galliková
Marta Gallíková
Lucie Hořínková
Marcela Hořínková
Jana Jančíková
Petra Jasáňová
Svatava Kaniová
Karin Křaková
Jarmila Kukelková
Žaneta Langová
Nikola Lukáčová
Jiřina Malinowská
Božena Masláková                                    
Eva Mottlová                                         
Alena Reváková
Magda Sedláčková
Iveta Spolníková
Radka Strnadlová                                         
Lenka Schwarzová                                 
Martina Šaňková

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ 
ŠKOLY

Mgr. Eva Bučková – vedoucí odloučeného 
pracoviště MŠ Starý Bohumín

Mgr. Marcela Dendisová – vedoucí odloučené-
ho pracoviště MŠ Smetanova

Bc. Klára Bernátová                                
Iveta Gasiorová                                         
Mgr. Anna Kotlárová                                  
Bc. Věra Kunertová

Bc. Naděžda Šelongová
Bc. Simona Váchová

ASISTENT PEDAGOGA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Kristýna Ann Bartečková

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ 
ŠKOLY
Miroslav Gál
Šárka Plutová
Dagmar Poštulková
Jana Riebauerová
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PŘÍSPĚVKY NAŠICH ŽÁKŮ
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LOGIKA
Kalhoty nohy.
Fix papír.
Vločka mráz.
Hlava mozek.

Papír bez kalhot.
Mráz bez fixu.
Mozek bez vločky.
Nohy bez hlavy.

JAK NAPSAT BÁSEŇ
Zavři oči, otevři mysl,
musíš zjistit, jaký máš smysl.
Poslouchej rady stromů a květin,
svůj život užívej na šest pětin.
A když okolo tebe bude vše vratké,
napiš si jedno slovo krátké
 Zjistíš, jaký máš smysl,
otevři oči a zavři mysl.

Elen Granicová, 8. B

95. VÝROČÍ
Naše škola 95 let má,
každý do ní chodí rád.
Děti se tu rády učí,
učitelé je moc nemučí.
95 let je úctyhodný věk,
gratuluje nám celý svět.
Stovka to ještě není,
ale za 5 let se to změní.

Žáci z VI. B 

Mgr. Petra Miovská

 
ŽÍŽALA
Žížala je růžová, 
na stromě se neschová. 
Zavrtá se do hlíny, 
tam si přečte noviny.

Markéta Schmidtová, 6.B

JEŽEK
Jednoho dne ježek v lese 
jablko si domů nese. 
Běží, běží, velký spěch, 
s vitamíny na zádech. 
Běží, běží za maminkou, 
uzdraví se každou chvilkou.

Johana Rybová, 6.B

TYGR
Tygr vstává z postele 
a hned si ji ustele.
Jde si uklidit poličku 
a pak si dá rozcvičku. 

Alexandra Macháňová, 6.B

NAŠE KOČKA
Naše kočka má dvě očka, 
dlouhý ocas, ostré drápky. 
Na myšku si vždycky počká 
před našimi vrátky. 
Nejraději ze všeho však 
pije mlíčko z malé misky, 
může potom polehávat 
a olizovat fousky. 

Lenka Brzeźniaková, 6.B

MRAVENCI
V lese u potoka na pěšině 
staví domov mravenečci. 
Bude velké mraveniště, 
podivují se vědci. 
Málokdo se odváží, 
aby unesl víc, než váží. 
Kamarádi pomáhají, 
s ochotou už přispěchali. 
Na svých zádech stébla nosí, 
čela se jim při tom rosí. 
Bohatství a žádná práce? 
To není nic pro mravence!

Jakub Brzezńiak, 6.B
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PES
Byl jeden pes, 
který uměl chleba péct. 
A uměl taky svetry plést. 
Jmenoval se Žerik, 
uměl lézt na žebřík. 
Když jsem mu dala kostičku, 
oblékl si botičku.

Tamara Mirgová, 6.B

ČÁP
Už je ten správný čas, 
kdy přiletí náš čáp. 
Na komíně velké hnízdo má, 
kde přilétává rád. 
Pro svá malá čápata 
chytá čerstvá žábata. 
Zobák špičatý mají 
a hlady klapají.

Claudie Valérie Nawratová, 6. B

Vstávej, Hano, 
už je ráno, 
do školy je třeba jít, 
pobavit se s kamarády 
a něco se naučit. 

Copak už je zase ráno?
Musím spěchat do školy.
Zastavím se pro svačinku 
a opíšu úkoly. 

Povinná školní docházka, 
to není žádná procházka. 
Musíme tam všichni jít, 
na život se připravit.

Masaryčka slaví dnes 
a není to žádný ples.
95. výročí z kalendáře na nás vyskočí. 
Spoustu hostů přivítáme, 
na úvod jim zazpíváme, 
celou školu ukážeme, 
na akademii je pozveme.

Neznámý autor



NAŠI SPONZOŘI
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Celsia, s.r.o. 

Stolařství, stavební práce a dokončovací práce

   RADEK BAŠANDA 

COME vending s.r.o.
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