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za příkladné chování, za kladný přístup ke sportu a vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 

Veronika NOVÁKOVÁ / 9. B 

za dlouhodobou a  příkladnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích  

Matyáš DĚDEK / 9. A 

Letošní absolventi 

 
Jakub MIKEŠ, Hynek NEUMANN, Veronika NOVÁKOVÁ, Lukáš PASTIRČÁK, Alžběta PAVLOVIČOVÁ, 

Denisa PEŠTOVÁ, Magda ROCHOWANSKÁ, Sára SEDLÁČKOVÁ, Marie Anna SKLÁŘOVÁ, 
Anna SMÍLKOVÁ, Eliška SRNĚNSKÁ, Adéla ŠEBESTOVÁ, Nela ŠERÁ, Petr ŠPOK, Karolína ŠŤASTNÁ, 

David ŠTĚRBA, Adam VAŠŤÁK, Michal VAŠŤÁK, Natálie VIKLEROVÁ, Natálie ŽÁKOVÁ 

 
Matyáš DĚDEK, Adéla DOHNALOVÁ, Jakub DROZD, Jakub HARSA, Ilona HENDRYCHOVÁ, 

Isabela HLAVICOVÁ, Aneta HOĎÁKOVÁ, Jan HRUBÝ, David JANÁČ, Matěj JURÁŇ, Martin KAZMÍŘ, 
Štěpán KRATOCHVÍL, Tomáš Petr MAREK, Lucie MARTIŠKOVÁ, Tereza MIKAČOVÁ, 

Vojtěch MIKULA, Adina MLČÁKOVÁ, Olivie MORVAY, Šimon RIGO, Tomáš ZIGMUND 

1. A  společná odměna pro třídu 

1. B  společná odměna pro třídu 

2. A  Kateřina Burdíková, Jakub Holubec 

2. B  Thea Hoďáková 

3. A  Matěj Krátky, Nicol Filáková 

3. B  Anna Malá, Anežka Mišunová  

4. A  společná odměna pro třídu 

4. B  Tobiáš Náhlý, Kristián Nosek 

4. C společná odměna pro třídu 

5. A  Natálie Bereznaninová, Daniel Juráň 

5. B Tereza Řepková 

6. A  Adriana Blažková, Daniel Koudela 

6. B  Veronika Melichaříková, Jan Pastirčák 

6. C Tereza Šťastná, Markéta Zeťáková 

7. A Tereza Krátka, Eva Chalánková 

7. B  Markéta Žídková 

8. A Eliška Hýžová, Tereza Gachová  

8. B Veronika Geržová, Petr Vraštiak 

9. A Aneta Hoďáková, Štěpán Kratochvíl 

9. B Natálie Žáková, Alžběta Pavlovičová 

1. místo     Matouš NÁHLÝ      7. A      146 bodů 
2. místo     Michal STUCHLÍK     7. B      144 bodů 
3. místo     David MALÝ        6. A      141 bodů 
 

1. místo     Magda ROCHOWANSKÁ  9. B      35 bodů 
2. místo     Marie ŠŤASTNÁ        8. B      29 bodů 
3. místo     Adina MLČÁKOVÁ      9. A      28 bodů 

SOUTĚŽ  „O nejlepšího sportovce školy“ 

CENA  SPOLKU  RODIČŮ 

Školní zpravodaj 
ČERVEN 2020 

9. A 

9. B 

Motto: 

Ve škole života není prázdnin, ani svátků, ani nedělí. 
 

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-skole/?page=4 

Zdroj: https://citaty.net/citaty/24301-karel-capek-zkusenost-je-dobra-skola-ale-skolne-je-prilis-dra/ 

 
 

 

 

.“ 
 
 
 

 
 

Vlasta Burian - divadelní ředitel, dramatik, filmový režisér, fotbalista, cyklista, 
herec, humorista, komik, novinář, podnikatel,… 1891 - 1962 

 
Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-skole/?page=4 

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-skole/ 

CENA  FAIR  PLAY 



 

 

 

ROKYTNICKÁ HLAVIČKA  
Žáci naší školy mají během školního roku řadu možností porovnat úroveň svých vědomostí a dovedností se svými vrstevníky  
a to na školní, okresní, krajské, celostátní či mezinárodní úrovni. Vyučující II. stupně jednotlivá umístění našich žáků v průběhu celého roku 
sledovali a následně bodovali podle předem nastavených kritérií. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší žáci a žákyně (6. a 7. ročníky)  
a starší žáci a žákyně (8. a 9. ročníky). Níže uvádíme pořadí 9. ročníku podle počtu nasbíraných bodů.  

 
Kategorie 6. a 7. ročník                            Kategorie 8. a 9. ročník 

      1. místo    Anna PANGRÁCOVÁ 7. B    72 bodů        1. místo   Anna SMÍLKOVÁ       9. B   132 bodů 
      2. místo   Michal STUCHLÍK    7. B    71 bodů        2. místo   Olivie MORVAY        9. A   101 bodů 
      3. místo   Eva CHALÁNKOVÁ   7. A    42 bodů        3. místo   Matěj STRATIL         8. A    60 bodů 

      4. místo   Klára MOJŽÍŠOVÁ   6. B    41 bodů        4. místo   Lucie MARTIŠKOVÁ     9. A    39 bodů 

      5. místo   Tereza KRÁTKA     7. A    40 bodů        5. místo   Matyáš DĚDEK        9. A     37 bodů 
 

O vyhodnocení celoroční soutěže Rokytnické hlavičky se postarala Ing. Ivana Kupková. 

PROJEKT BEZPEČNOST DO ŠKOL – 1. A, 1. B  

Letošní školní rok se prvňáčci zúčastnili projektu BEZPEČNOST DO ŠKOL. V pátek 25. 10. 2019 nás první vyučovací hodinu navštívili 

záchranáři ZZS Zlínského kraje a seznámili školáčky zábavnou formou s poskytnutím první pomoci při různých zraněních, jak se v těchto 

situacích zachovat a jak přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Děti si také zopakovaly důležitá telefonní čísla. Celou dobu je doprovázel 

veliký plyšový medvídek, na kterém si děti mohly vyzkoušet první pomoc. Prvňáčci obdrželi i dáreček – příručku s Diplomem malého 

zdravotníka a reflexní klíčenku. Ve druhé vyučovací hodině dorazila do třídy další návštěva – zástupce BESIPU a PČR. Zajímavou a zábavnou 

formou byly děti seznámeny s tím, jak se správně pohybovat ve městě, na cyklostezce, silnici atd. Děti se staly figuranty a vyzkoušely si různé 

dopravní situace, ke kterým může dojít. Nechyběly ani převleky, videoukázky a názorné pomůcky. Každý žák obdržel dáreček ve formě 

reflexního prvku. 

Mgr. Gabriela Bolfová. 

SKVĚLÝ ÚSPĚCH NAŠÍ ŠKOLY V SOUTĚŽI PAMĚŤ NÁRODA - PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 
V úterý 16. 6. 2020 se od 16 hodin na zámku ve Vsetíně uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který 

dokumentární tvorbou přibližuje vzpomínky pamětníků ze Vsetínska. 

Do projektu se zapojilo pět žákovských týmů – ZŠ Trávníky, ZŠ Luh, ZŠ Sychrov, ZŠ Ohrada a naše škola. Každý z týmů představil divákům 

a porotě příběh svého pamětníka. Náš tým ve složení Tereza Krátka (7. A), Matěj Stratil (8. A), Anna Smílková (9. B), Lucie Martišková a Olivie 

Morvay (9. A)  nejdříve popsal život své pamětnice paní Věry Halové. K oživení jejího života využili powerpointovou prezentaci s vlastnoručně 

nakreslenými obrázky a poté následovala báseň s tématem komunismu, kterou napsala sama Olivie. Náš tým si navíc pro všechny připravil 

překvapení v podobě animace, kterou uvedl jako rozhlasovou hru. Po představení všech příběhů se porota šla poradit o vítězi. Všichni jsme 

byli velmi nervózní a napjatě čekali, jak to všechno dopadne. Přišla ona očekávaná chvíle, a když jsme uslyšeli, že vyhrává ZŠ Rokytnice, 

vykřikli jsme nadšením.  

Závěrečná prezentace ale nebyl jediný úkol. Všechno začalo již v říjnu, kdy jsme měli za úkol najít pamětníka se zajímavým příběhem. Hledání 

to nebylo jednoduché. Bohužel jeden pamětník zemřel a další oslovení lidé nám spolupráci odmítli. Na poslední chvíli jsme tak oslovili paní 

Halovou, která souhlasila. Poté nás čekalo hledání informací a tvorba otázek. Zúčastnili jsme se také workshopu „Jak natočit pamětníka“, kde 

jsme se dozvěděli, jak ovládat diktafon, jaké otázky pamětníkovi pokládat apod. Jakmile jsme měli připraveny otázky a vyzkoušený diktafon, 

vydali jsme se na návštěvu do Liptálu k paní Halové. Strávili jsme s ní krásné čtyři hodiny a bývali bychom zůstali i déle, protože její vyprávění 

nás opravdu zaujalo. 

Dalším úkolem bylo ze shromážděných podkladů zpracovat životopis paní Halové, scénář k rozhlasové reportáži a vybrat fotky, které budou 

umístěny na web projektu. Náš tým navíc vytvořil ještě komiks - všechny materiály lze shlédnout na stránkách projektu. 

Jedním z největších zážitků byl workshop v Českém rozhlase ve Zlíně, kde žáci natáčeli rozhlasovou reportáž podle scénáře, který sami 

vypracovali. 

V březnu měla proběhnout závěrečná prezentace, ale vzhledem k okolnostem byla odložena. Čas jsme proto využili na zdokonalení naší 

prezentace, přičemž nejvíce času nám určitě zabrala animace. Je to způsob vytváření zdánlivě se pohybujících věcí. Představuje záznam na 

sebe navazující sekvence snímků, které se od sebe liší jen ve velmi drobných detailech, ve výsledku však vytvoří dojem pohybujícího se 

objektu. Pokud jsme tedy chtěli oživit nakreslený obrázek nějaké postavy, přidali jsme mrkání, případně pohyb ústy. Přes grafický tablet tedy 

Terka nakreslila obrázek, aby následně ten samý obrázek nakreslila ještě několikrát - pokaždé s drobnou úpravou očí a úst. Matěj poté všechny 

obrázky spojil a načasoval tak, aby seděly k tomu, co je řečeno v rozhlasové reportáži. Celkově animace zabrala měsíc denního kreslení, 

překreslování a následného upravování.  

Po závěrečné prezentaci jsem s žáky provedla závěrečnou reflexi. Všichni se shodli, že jim projekt hodně přinesl. Uvědomili si, jak důležité je 

připomínat si události, které se staly a mohou být pro nás ponaučením, hlavně proto, aby se historie nemusela opakovat. Naučili se vážit si 

svobody. 

Všem žákům děkuji za skvěle odvedenou práci a reprezentaci školy.   

Mgr. Jana Machovská, Mgr. Gabriela Jandíková. 
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2020 

Začátkem února se zájemci o přírodu z naší školy sešli v učebně 
přírodopisu, aby se pokusili vyřešit úkoly, které jsme před ně 
v 54. ročníku biologické olympiády položili. Jako vždy se jednalo 
o test, praktické poznávání přírodnin a laboratorní úkol. Tématem 
letošního ročníku je život ve vodě a kolem vody s názvem „Těžký 
život ve vodě“. Přesto, že úkoly byly složité, účastníci se s nimi 
vypořádali úspěšně. Z 24 žáků 6. a 7. tříd a 8 účastníků z 8. a 9. tříd 
se vykrystalizovali ti nejlepší a jsme rádi, že i letos se objevili noví 
talenti.  

V kategorii D bylo pořadí velmi těsné a vítězství Miriam Liszkové je 
potěšující i proto, že jde o žákyni 6. třídy.  

Úspěšní řešitelé kategorie D: 
1. místo    Miriam LISZKOVÁ    6. A 
2. místo     Michal STUCHLÍK    7. B 
3. místo     Anna PANGRÁCOVÁ  7. A 
 
Úspěšní řešitelé kategorie C:  
1. místo    Anna SMÍLKOVÁ     9. B 
2. místo     Natálie VOJTKOVÁ   8. A 
3. místo     Kristýna VÁLKOVÁ    8. B 
 
Další průběh soutěže byl již ovlivněn nástupem koronavirových 
opatření. Okresní i další vyšší úrovně byly zrušeny a následně 
nahrazeny online testem, který uspořádala MU v Brně. V něm se 
naši žáci rozhodně neztratili. 
Anna Pangrácová získala 4. místo v rámci vyhodnocení okresu, 
Michal Stuchlík byl v okrese druhý a v kraji obsadil 6. místo. 
Nejlepšího umístění dosáhla Anna Smílková, která obsadila v rámci 
okresu 1. místo a v rámci kraje byla pátá. 

Žáky připravili Mgr. Liběna Dopitová a Mgr. Tomáš Dopita. 

ROKYTNICKÁ LAŤKA 2019 
Ve čtvrtek 13. 2. proběhl další ročník školního mistrovství ve skoku 

vysokém „Rokytnická laťka“. V nabité konkurenci soutěžili žáci 

nejen o body do „Sportovce školy“, věcné odměny, ale zároveň 

mnoho účastníků o překonání svých limitů a co nejlepší výsledek. 

Všem účastníkům moc blahopřejeme a děkujeme za účast a velmi 

kvalitní výkony. Zde jsou výsledky jednotlivých kategorií na 

pomyslných stupních vítězů. 

Mladší žákyně               Mladší žáci 

1. Viktorie ŠULÁKOVÁ 6. C   Jakub MEZIHORÁK  7. A 

2. Klára MOJŽÍŠOVÁ  6. B   Hynek MOZGA      7. A 

3. Viktorie POLANSKÁ 6. B   Michal STUCHLÍK    7. B 

 

Starší žákyně               Starší žáci 

1. Marie SŤASTNÁ    8. B   Vojtěch MIKULA     9. A 

2. Adina MLČÁKOVÁ  9. A   Šimon RIGO       9. A 

3. Isabela HLAVICOVÁ 9. A   Štěpán KRATOCHVÍL 9. A 

 

Mgr. Zuzana Hlaváčová, Mgr. Hynek Hromada, Mgr. Bořek Navrátil. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
I v tomto roce proběhlo ve středu 12. 2. 2020 ve třídě 3. A školní 

kolo recitační soutěže. Z prvních, druhých a třetích ročníků 

postoupili do školního kola 4 nejúspěšnější recitátoři, aby si změřili 

síly s ostatními žáky. Soutěže se zúčastnilo 24 dětí ve dvou 

kategoriích. Premiéru měli i naši prvňáčci, kteří zaslouží pochvalu. 

Vybrané básničky recitovaly děti s takovým zaujetím a prožitkem, 

že pro porotu složenou s třídních učitelů 1. - 3. tříd, nebylo vůbec 

jednoduché vybrat ty nejlepší. 

 

Děti z prvního a druhého místa v obou kategoriích postupují do 

okrskového kola, které se bude konat 26. 2. 2020 v ALCEDU. 

kategorie  1. třídy      školní kolo  

1. místo   Aneta HANZALOVÁ      1. A  

2. místo   Jan TRČKA           1. B 

3. místo    Viktor ZALABA         1. B 

kategorie 2. a 3. třídy   školní kolo 

1. místo   Anežka MIŠUNOVÁ      3. A  

2. místo   Eva Alena STRATILOVÁ  2. B 

3. místo    Matěj KRÁTKY         3. A  

 

V kategorii 4. a 5. tříd postupují do okrskového kola vítězové z obou 

kategorií. 

kategorie  4. třídy      školní kolo 

1. místo   Martin STUCHLÍK       4. B 

2. místo   Adrian DVOŘÁČEK      4. A 

3. místo    Magdalena NOVÁKOVÁ   4. B 

kategorie  5. třídy      školní kolo 

1. místo   Elen SUROVČÁKOVÁ    5. B 

2. místo   Štěpánka HARABIŠOVÁ   5. A 

3. místo    Hedvika VÁLKOVÁ      5. B 

 

Žáky připravily třídní učitelky I. stupně. 

 

Výsledky 2. stupeň 

Školní kolo recitační soutěže proběhlo 28. 1. 2020 ve třídě 6. C. 

V porotě letos zasedly p. uč. Eva Dostalová, Kristýna Červenková 

a Julie Kašová. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.  

kategorie  6. a 7. tříd      školní kolo 

1. místo   Eva CHALÁNKOVÁ      7. A 

2. místo   Ester STODŮLKOVÁ     6. C 

3. místo    Anna PANGRÁCOVÁ    7. B 

kategorie  8. a 9. tříd      školní kolo 

1. místo   Magda ROCHOWANSKÁ  9. B 

2. místo   Alžběta PAVLOVIČOVÁ   9. B 

3. místo    Sára SEDLÁČKOVÁ     9. B 

 

Do okrskového kola postupují děti, které se umístily na 1. a 2. 

místě ve své kategorii.  

Mgr. Eva Dostalová, Mgr. Kristýna Červenková, Mgr. Julie Kašová. 

MIKULÁŠOVA DRUŽINA 
Předvánoční čas se již tradičně na naší škole nese v duchu příprav na Vánoce. Proto jsme i letos ve všech třídách přivítali Mikulášovu družinu 

s anděly a čerty. V každé třídě si děti pro vzácnou návštěvu připravily básničku, písničku, někde dokonce i vystoupení s rekvizitami. Za odměnu 

jim byly připraveny balíčky s překvapením. Našli se ovšem i takoví, kteří skončili v čertovském pytli a museli slíbit, že se do příštího roku 

polepší. Uvidíme, jak se jim to do příští návštěvy podaří. 

Za Mikulášovu družinu Mgr. Martina Bartošková. 
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VÝZKUM POHYBOVÝCH AKTIVIT ŽÁKŮ ZŠ ROKYTNICE VE SPOLUPRÁCI S FAKULTOU TĚLESNÉ KULTURY 

V OLOMOUCI 
V Rokytnické základní škole probíhá od školního roku 2017/2018 výzkum pohybových aktivit a sedavého chování žáků ve spolupráci s Fakultou 

tělesné kultury v Olomouci v rámci projektu SONIAA. V prvních dvou letech bylo do projektu vybráno celkem 12 škol z České republiky. Žáci 

zapojení do projektu nejprve hodnotili subjektivně  pomocí dotazníků své sedavé chování. Po vyhodnocení dotazníkového šetření bylo vybráno 

šest škol, kde byly žákům zapůjčeny fitness náramky Garmin. Naše škola patřila mezi vybrané školy a zapojila se do další části výzkumu. 

V prvním roce projektu byly žákům náramky zapůjčeny dvakrát, vždy po dobu čtrnácti dnů. Ve školním roce 2018/2019 byly žákům náramky 

zapůjčeny znovu, tentokrát skoro na půl roku. Počet žáků, kteří se do projektu dobrovolně zapojili a měli zapůjčeny náramky Garmin, se ve 

dvou letech ustálil na počtu 164. Každý žák s náramkem Garmin denně viděl počet svých nachozených kroků a mohl si je srovnávat 

s nejaktivnějšími žáky své třídy i nejaktivnějšími žáky ostatních škol zapojených do projektu. Tyto informace vytvářely pomyslnou soutěž, která 

byla jedním z cílů projektu. 

Z podkladů celého výzkumy bylo jasné, že děti a dospívající mládež by neměli trávit ve volném čase více než dvě hodiny denně sledováním 

televize nebo multimediálního obsahu na internetu, hraním her na počítači a mobilních zařízeních nebo jakoukoliv jinou zábavnou činností na 

těchto zařízeních. K tomu by měli vykonávat nejméně hodinu středně až vysoce zatěžující pohybové aktivity každý den. 

Výsledky dvouletého šetření potvrdily, že značné části našich žáků chybí ve volném čase větší pohybová aktivita. Naopak tráví významnou 

část volného času u mobilních telefonů a televizí. V šestých třídách naší školy tráví více než 2 hodiny denně u mobilního telefonu 8 % žáků. 

Platí, že čím vyšší ročník základní školy, tím se tento čas významně prodlužuje. Už v deváté třídě se zjistilo, že 50 % žáků tráví u mobilních 

telefonů více než 3 hodiny denně. Celkem 44 % žáků druhého stupně tráví u mobilních telefonů více než 2 hodiny denně. Pokud k těmto číslům 

přidáme sledování televize, tak se dozvíme, že více než jednu hodinu denně sleduje televizi 50 % žáků druhého stupně. K datům připočteme, 

že 14 % žáků sedí denně více než 2 hodiny u počítače. Když shrneme všechno dohromady, vychází nám, že průměrný žák šesté třídy takto 

„prosedí“ 50 % svého volného času. Žák deváté třídy sezením stráví 70 – 80 % volného času, z toho činnosti s mobilním telefonem zaberou 

zhruba 44 %. U všech těchto výsledků musí člověk vnímat dva aspekty. Máme žáky kteří věnují značné množství času aktivnímu sportu (hokej, 

florbal, fotbal, atd.) a máme žáky, kteří se aktivnímu sportu nevěnují vůbec. Z výsledků lze vydedukovat, že žáci, kteří „nesportují“ toho nachodí 

čím dál méně, naopak „sportovci“ jsou vystavováni stále větší zátěži. Pomyslné nůžky v počtu kroků mezi „sportovci“ a „nesportovci“ se tak 

stále více rozevírají. 

Výzkum přinesl i pozitivní výsledek. Do naší školy na druhém stupni chodí do školy pěšky nebo se dopravuje na kole 81 % žáků, celorepublikový 

průměr je pak 68 % žáků.  

Do projektu se v červnu 2018 zapojilo i 12 učitelů ZŠ Rokytnice. Bylo zjištěno, že učitel za dopoledne po škole nachodí v průměru 6000 – 8000 

kroků, tedy víc, než někteří žáci za celý den.  

V aktuálním školním roce 2019/2020 na výzkum SONIAA navázal výzkumný projekt TAČR, kterého se účastní pět škol v České republice a 

město Vsetín opět zastupuje ZŠ Rokytnice. Již získané výsledky bylo potřeba doplnit o další informace, které povedou ke konečnému cíli 

celého projektu. 

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se na půdě Centra kinantropologického výzkumu a Aplikačního centra BALUO v Olomouci odehrál v režii 

akademiků a studentů doktorských programů projektový den. V rámci tohoto dne byly na programu rozhovory se žáky a učiteli základních škol 

na téma pohybové aktivity a moderních digitálních technologií. Nejprve se žáci účastnili řízeného skupinového rozhovoru, který trval zábavnou 

formou zhruba hodinu. Poté absolvovali tento rozhovor učitelé. Odměnou byly zábavně edukační aktivity, kde si mohli žáci vyzkoušet 

nejmodernější vybavení Fakulty tělesné kultury. Trampolíny, skákání na trampolínách na snowboardu, protahovací cvičení v moderních halách, 

horolezeckou stěnu, elektronickou střelnici a další. Všem žákům bylo změřeno množství tuku a vody v těle na přístroji Inbody, změřen došlap 

chodila a odborně okomentován. Během dne žáky navštívil, mimo jiné, děkan fakulty Mgr. Michal Šafář, Ph.D., který všem velmi humorně 

poděkoval za účast v těchto projektech. Naše škola měla v této fázi projektu významné zastoupení. Z celkových 20 vybraných žáků ze třech 

škol v České republice bylo 10 žáků ze Vsetína. Tito účastníci byli vybráni podle mnoha kritérií tak, aby tvořili pestrý reprezentativní vzorek 

žáků základních škol.  

Celý projekt bude ještě několik let pokračovat. Jaký je v tuto chvíli pro nás nejhmatatelnější cíl? Jedná se o primární prevenci sedavého chování 

žáků založených na motivaci s využitím moderních digitálních technologií. Vědci z Olomoucké univerzity nyní pracují na metodickém materiálu, 

jak ještě lze podpořit pohybovou aktivitu žáků škol. Metodický materiál bude počítat i se stále dostupnějšími cenami náramků s krokoměry. 

Proto by měly být do jedné školy v rámci projektu nakoupeny krokoměry pro všechny žáky i pedagogické pracovníky, kteří by se po delší 

časový úsek mohli porovnávat mezi sebou. Postupně by se sledovalo, zda jsou žáci dlouhodoběji krokoměry motivování k větší pohybové 

aktivitě. U krátkodobého pozorování tomu tak bylo. U střednědobého pozorování tato motivace kolísala. Aby vše bylo pro žáky zábavnější, 

budou mít k dispozici software vyvinutý rovněž Olomouckou univerzitou. Tuto metodiku by měli mimo jiné obdržet i zřizovatelé škol a my 

věříme, že možnost zapojení bude mít opět škola ze Vsetína.  

Jako velmi pozitivní vidím, že se žáci do projektu zapojují ve velkém počtu a s chutí sami. Zajímají je výzkumy na vysoké škole. I proto si velice 

cením, že někteří žáci měli možnost navštívit špičkové laboratoře FTK v Olomouci. Kdo z nás měl tuto možnost v jejich letech?  

Na závěr i touto cestou děkuji všem, co se těchto projektů účastnili nebo účastní. 

RNDr. Bořek Navrátil, školní koordinátor projektu. 
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VÝSLEDKY BOBŘÍKA INFORMATIKY 2019 
V tomto školním roce jsme se zúčastnili už 12. ročníku celostátní 

soutěže Bobřík informatiky. Žáci plní úkoly rozdělené do tří skupin 

podle obtížnosti. Celkem je možné nasbírat v kategoriích Benjamín 

a Kadet 240 bodů. Úspěšným řešitelem se stává každý, kdo dosáhl 

počtu 150 bodů. V kategorii Mini je maximální počet bodů 192 

a úspěšný je ten, kdo získá minimálně 120 bodů. 

Všem úspěšným moc gratulujeme a děkujeme za účast. 

Kategorie Mini  – 4. a 5. ročníky 
Účastnilo se 18 žáků a úspěšných bylo 6. 

Elen SUROVČÁKOVÁ 5. B 180 
Adéla TOMANÍKOVÁ 5. B 176 
Petra ZMĚLÍKOVÁ 4. B 168 
Donncha Leon WHITTY 4. B 137 
Nela CÍSAŘOVÁ 4. C 133 
Adam NĚMEC 5. B 132       
 

Kategorie Benjamín – 6. a 7. ročníky 
Účastnilo se 17 žáků a úspěšní byli 2. 

Anna MATOŠKOVÁ 7. A 160 
Markéta ŽÍDKOVÁ 7. B 160 
 
Kategorie Kadet – 8. a 9. ročníky 
Účastnilo se 22 žáků a úspěšných bylo 7. 

Adam VAŠŤÁK 9. B 180 
Petr VRAŠTIAK 8. B 180 
Matěj ČECH 8. A 168 
Matyáš DĚDEK 9. A 164 
Anna SMÍLKOVÁ 9. B 160 
Kristýna VÁLKOVÁ 8. B 156 
Alžběta PAVLOVIČOVÁ 9. B 151 

Ing. Ivana Kupková. 

PODZIMNÍ SKŘÍTKOVÁNÍ 
V polovině října probíhala ve čtyřech třídách 1. A, 2. A, 2. B a 3. A 

netradiční výuka prvouky pod názvem „Podzimní skřítkování“. 

Příroda na podzim nabízí k využití nepřeberné množství 

zajímavého materiálu. Z přírodnin děti doma, za pomoci  dospělých, 

vyrobily podzimní skřítky. Ve škole jim daly jména, představily 

skřítka spolužákům. Každá třída si připravila různé aktivity 

a postupně si je vyzkoušely všechny děti (např. hmatové poznávání 

přírodnin, zábavné hry, přiřazování obrázků, pexeso, puzzle, 

hádanky, doplňovačky, omalovánky….). Děti vyplňovaly pracovní 

listy a také ochutnávaly dobrůtky z podzimní zahrádky.  

Dětem se projektový den líbil a zábavnou formou se naučily nové 

věci. 

Mgr. Gabriela. Bolfová, Mgr. Marie Janíková,  

Mgr. Světlana Záhorovská, Mgr. Dana Foltýnová. 

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA 
Jan Amos Komenský “Čím víc budeš vědět, tím větší bude tvůj 

svět.“  

Tak zní motto, které provázelo letošní kolo literární soutěže 

vyhlášené Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín. Slavnostního 

vyhlášení se 23. ledna zúčastnilo i několik úspěšných žáků naší 

školy. Výhercům gratulujeme.  

Kategorie 6.-7. třída:  

próza:   2. místo  Radek PAVLICA    7. A 

poezie:  1. místo  Kryštof ADAMEC   6. A 

        2. místo  Radka VODÁKOVÁ  6. C 

        3. místo  Lukáš VINKLÁREK  6. C 

komiks: 1. místo  Tereza KRÁTKA    7. A 

 

Kategorie 8.-9. třída: 

próza:  1. místo  Adéla MICHUTOVÁ  8. B 

       2. místo  Veronika GERŽOVÁ 8. B 

poezie:  2. místo Olivie MORVAY     9. A 

       3. místo Kristina VÁLKOVÁ   8. B 

 

 Mgr. Eva Dostalová, Mgr. Kristýna Červenková 

Mgr. Julie Kašová. 

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 
Ve čtvrtek 12. 12. 2019, v předvánočním čase, se v 1. B uskutečnil 

projektový den  - "Půjdem spolu do Betléma". Děti vyráběly hezké 

betlémy, seznámily se s jejich zajímavou historií, prohlédly si ukázky 

různých typů jesliček z jednotlivých oblastí naší země.  

K adventnímu času patří především příběh narození Ježíška. Proto 

jsme si jej přiblížili zábavnou formou, kdy  "kouzelná tužka"  

přenesla děti do doby radostného očekávání jeho příchodu na svět, 

zavedla je do města Betléma k jesličkám, kde je přivítal Josef a 

Marie a představila jim postavy tří králů - Kašpara, Melichara a 

Baltazara. 

Na závěr jsme si vyprávěli o různých vánočních tradicích, zvycích, 

symbolech, pranostikách a také o štědrovečerních pověrách. 

Zazpívali jsme si také známé koledy a začali se těšit na Ježíška. 

Mgr. Pavlína Kupcová. 

VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT 2019 
Předvánoční čas již tradičně naši žáci zahajují charitativní akcí 
Vánoční krabice od bot, kterou zaštiťuje Diakonie Vsetín. Čtvrtým 
rokem žáci přispívají k tomu, aby měly děti v azylových domech 
nebo v sociálně slabších rodinách příjemné Vánoce. Letos se do 
projektu zapojili žáci ze všech tříd prvního i druhého stupně. Celkem 
bylo za naši školu do Diakonie Vsetín doručeno 108 vánočních 
dárků. Tímto děkujeme všem, kteří se do charitativní akce ochotně 
zapojili.  

Mgr. Martina Bartošková. 

PYTHAGORIÁDA – ŠKOLNÍ KOLO 
Dne 5. února 2020 se žáci 5. až  8. tříd sešli v jídelně školy k řešení 

školního kola 43. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda. Své 

logické myšlení a zdatnost na poli matematiky přišlo vyzkoušet 

20 žáků z pátých tříd, 18 z šestých, 10 ze sedmých a 7 z osmých 

tříd. I přes probíhající chřipkovou vlnu naši žáci hojně zvládli pokořit 

hranici úspěšného vyřešení této soutěže a tešíme se, až budou naši 

školu reprezentovat při okresním kole, které bude probíhat tradičně 

v budově naší školy na konci měsíce března. 

Mgr. Tereza Piskláková. 
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 ROKYTNICKÁ MÍLE 
22.10.2019 jsme využili posledních krásných dnů babího léta 

k uspořádání tradičního vytrvalostního závodu Rokytnická míle. 

Závodu se zúčastnily všechny ročníky druhého stupně – některé 

v plném obsazení, jiné zastoupeny jen symbolicky. Všichni 

účastníci šli do závodu s plným nasazením a podávali skvělé 

výkony. 

Výsledky na prvních třech místech byly následující: 

 

Mladší žákyně                Mladší žáci 

1. Anna MATOŠKOVÁ  7. A      Hynek MOZGA  7. A 

2. Tereza KOBZOVÁ   7. A      Ondřej URBAN  7. A 

3. Viktorie ŠULÁKOVÁ  6. C      David GACH   6. C 

 

Starší žákyně                 Starší žáci 

1. Magda ROCHOWANSKÁ  8. B  Vojtěch Mikula   9. A 

2. Veronika NOVÁKOVÁ    9. A  Šimon Rigo     9. A 

3.        - - -                Matyáš DĚDEK  9. A 

 

Mgr. Zuzana Hlaváčová, Mgr. Bořek Navrátil. 

FLORBALISTÉ ÚSPĚŠNĚ REPREZENTOVALI ŠKOLU 
Koncem listopadu a v prosinci se mladší a starší žáci naší školy účastnili florbalových turnajů, na kterých ukázkově reprezentovali naší školu. 

Starší žáci nejprve v okrskovém kole narazili na Hošťálkovou a Sychrov. Oba soupeře se našemu týmu podařilo přehrát, stejně jako 

v semifinále Ohradu a ve finále Trávníky. Finálový zápas byl nejtěžší prověrkou před nadcházejícím okresním kolem. 

Do okresního kola starších žáků jsme vstupovali s velkým respektem, ale i cílem pokusit se postoupit do krajského kola. V prvním utkání jsme 

prohráli proti ZŠ Šafaříkova z Valašského Meziříčí. Věděli jsme, že tato škola bude největší překážkou v boji o krajské kolo. V dalších utkáních 

se nám podařilo porazit ZŠ Videčskou i Karolinku. V semifinále jsme si přáli Sychrov, to se splnilo a vítězství 4:1 nás poslalo do finále. Tam na 

nás čekal soupeř očekávaný a neoblíbený - ZŠ Šafaříkova. Ač jsme soupeře přestříleli, vstřelili branku na 1:0, nakonec jsme prohráli 1:3. 

Konec ve finále okresního kola a celkové druhé místo byl zklamáním, musíme ale uznat, že vyhrál ten lepší. 

Souběžně se soutěží starších žáků hráli své turnaje i mladší žáci. Ti se netajili cílem dotáhnout to minimálně tak daleko jako jejich starší 

spolužáci. Předvedená hra opravdu odpovídala cílům, když školní tým prošel okrskovým kolem se skórem 24:3. Nejprve jsme si poradili s MG 

Vsetín, Ohradou, Sychrovem a ve finále s Trávníky. Okresní kolo již slibovalo vyrovnané souboje. Naši kluci si opět dokázali výborně poradit 

se ZŠ Šafaříkovou, ZŠ Vidče, ZŠ Videčskou a ve finále se Sychrovem. Cíl, který se nepodařilo splnit starším žákům, naplnili mladší. Ti si 

v předvánočním čase zahráli krajské florbalové kolo v Uherském Brodě. Zde za velmi těžké konkurence obsadili 5. místo. 

Týmy mladších i starších žáků se prezentovali výbornou hrou a týmovým pojetím hry. Mimořádní hráči jsou Michal Stuchlík, Matouš Náhlý, 

David Malý a Jakub Frolo, kteří školu reprezentovali v obou kategoriích.  

Všem žákům patří velký dík, jejich odhodlání ke hře a touha po vítězství zaujala nejednoho trenéra soupeřů. 

Žáky připravil a vedl RNDr. Bořek Navrátil. 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY 

V ANGLICKÉM JAZYCE 2019 

Kategorie A1  6. – 7. třída -  účast 21 žáků 

1. místo  Radek PAVLICA     7. A 

postup do okresního kola 

2. místo  Jiří SMÍLEK        6. B 

3. místo  Julie PŘIKRYLOVÁ   6. C 

 

Kategorie A2  8. – 9. třída -  účast 28 žáků 

1. místo   Matyáš BLAŽEK     8. A 

postup do okresního kola 

2. místo  Sára SEDLÁČKOVÁ  9. B  

3. místo  Barbora KASALOVÁ  8.A     

 

Vítězům gratulujeme a přejeme úspěch v okresním kole. 

Mgr. Kateřina Dubská, Mgr. Jana Machovská. 

Mgr. Milada Vaňková 

 

KRÁSNÝ ÚSPĚCH NA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ 
Poslední únorový týden proběhlo v Rožnově pod Radhoštěm okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali v kategorii A 

(6.třídy) Klára Mojžíšová (6.B),  v kategorii B (7. třídy) Michal Stuchlík (7.B)  a v kategorii C (8 – 9. třídy) Matyáš Dědek (9.A). Ve velké 

konkurenci škol obsadila Klára Mojžíšová krásné druhé místo a zároveň si vybojovala postup do krajského kola. Michal Stuchlík skončil na 

pěkném 8. místě a Matyáš Dědek obsadil 15. místo 

Krajské kolo zeměpisné olympiády mělo proběhnout koncem března, ovšem v souvislosti s uzavřením škol a vyhlášení nouzového stavu, bylo 

nejdříve odloženo a poté bylo rozhodnuto o uskutečnění v dubnu, nikoliv však prezenční, nýbrž on – line formou. 

I v krajském kole Klára zabojovala a získala krásné 2. místo v celém kraji. Pro její kategorii je krajské kolo kolem nejvyšším a tudíž konečným, 

proto jí patří velká gratulace a velký dík za krásnou reprezentaci školy. 

Mgr. Zuzana Hlaváčová. 

OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALU – STARŠÍ ŽÁKYNĚ  
Ve čtvrtek 12.12. proběhlo okrskové kolo ve florbalu v kategorii starších žákyň na ZŠ Luh. 
Děvčata ve složení Adéla Šebestová, Karolína Šťastná, Magda Rochowanská (9.B), Adina Mlčáková, Isabela Hlavicová (9.A) a Marie Šťastná 
(8.B) předvedla perfektní výkon a zaslouženě obsadila druhé místo.  

Mgr. Zuzana Hlaváčová. 
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NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ 
Malované na skle je divadelní hra, kterou 23. října zhlédli žáci osmých a devátých ročníků v Městském divadle Zlín. Hlavního hrdinu, zbojníka 

Jánošíka, ztvárnil dvaatřicetiletý Tomáš David, který je vynikajícím hudebníkem, temperamentním zpěvákem a multiinstrumentalistou, jenž 

svůj talent zúročuje hned v několika skupinách. Celý příběh pojednával o nejznámějším slovenském hrdinovi Jánošíkovi, který statečně bojuje 

za spravedlnost a svobodu. V průběhu děje jsme svědky souboje o jeho duši mezi andělem a ďáblem. Ten, který bohatým bral a chudým 

dával, čelí lásce k milujícím, ale zrádným ženám. Celý jeho život je převyprávěn pomocí velmi dobrých hereckých výkonů, tanečních 

a pěveckých inscenací a velkého množství emocí. Recenze a ohlasy široké veřejnosti nebo právě učitelů a žáků naší školy zněly jen pozitivně. 

Všichni si chválili excelentní výkony všech účinkujících, moderní a stylové pojetí celého představení, a také hloubku příběhu. Divadelní hru 

doporučuji těm, kteří dokážou ocenit bohatou choreografii a mají rádi styl Jaromíra Nohavici, folkový písničkář se totiž podílel na českém 

překladu.  

             Alžběta Pavlovičová 9. B, Mgr. Eva Dostalová. 

KONOPÍ – VÝZNAMNÁ ROSTLINA NAŠICH PŘEDKŮ 
V měsíci říjnu nám Vlastivědné muzeum Vsetín nabídlo komentovanou prohlídku výstavy Konopí. Využili jsme ji s žáky druhého stupně v rámci 

předmětu pěstitelské práce. Výprava na Vsetínský zámek přinesla zajímavé informace o konopí setém, které neobsahuje halucinogenní THC, 

zato má důležité látky tlumící bolest a už i naši předkové uměli rostlinu beze zbytku využít. Semínka jsou zdrojem oleje se spoustou minerálů 

a vitamínů a obsahují bílkoviny. Ze stonků je možné izolovat vlákna, ze kterých lze uplést provaz nebo upříst nit a utkat plátno. 

Na výstavě bylo nejlepší to, že jsme se mohli s rostlinou seznámit prakticky. Pomocí starodávné lamačky a vochlovačky jsme se stonků uvolnili 

vlákna a na provaznickém strojku usoukali provázek.  

Konopí seté je rostlina, kterou můžeme využít i v dnešní době. Kromě mastí proti bolesti a potravinových doplňků můžeme stonky využít 

například k tvorbě zateplení, ekologických stavebních materiálů a k mulčování. 

Mgr. Liběna Dopitová. 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V DOBĚ COVIDU-19 
Ve dnech 9. - 13. 3. se třídy 7. A a 7. B zúčastnily LV v Javorníkách, v areálu SKI Makov Kasárne. Hned na úvod nás čekala 4km pěší túra 
a po jejím zdolání jsme se ubytovali v Horském hotelu Fran, který se nachází doma a přece za hranicí . 
Celkem 37 žáků bylo rozděleno do třech skupin podle výkonnosti - od těch, kteří nikdy nestáli na lyžích, až po zkušené lyžaře. Nejméně zdatné 
lyžaře si na svá bedra vzal  pan ředitel Hynek Hromada. Středně pokročilé měla na starosti paní učitelka Zuzana Hlaváčová a zdatné lyžaře 
učila bývalá studentka ZŠ Rokytnice Anna Kumbárová. 
Největší pokroky udělala samozřejmě první skupina. Mnozí z nich už po krátké době zvládli vlek a stali se piráty menší i větší sjezdovky. Kromě 
lyžování nás čekala také zábava v podobě různých společenských her a aktivit, bazénu, sauny a diskotéky. Nechyběly ani každodenní rozbory 
a plánování dnů. Letošní LV proběhl bez zranění, úrazů a nemocí, za což patří velký dík výše jmenovaným instruktorům.  
Vše dopadlo, jak nejlépe mohlo, děkujeme za vydařený lyžák! 

Za 7. A a 7. B Tereza Krátka 

lektoři a vyučující Mgr. Hynek Hromada, Mgr. Zuzana Hlaváčová, Hana Řehánková a Anna Kumbárová. 

ÚNIKOVÁ HRA V 8. A 
V úterý 21. 1. 2020 nám dva naši spolužáci z 8. A připravili do hodiny anglického jazyka takzvanou únikovou hru. Šlo o to, že jsme museli 
vyřešit různé úkoly a hádanky, které byly napsané v angličtině a dostat se ze zamčené třídy. Jako první úkol nás čekalo skládání origami. 
Zvládli jsme to během pár minut a mohli jsme se přesunout dále. V dalším úkolu jsme museli odemknout mobilní telefon, kde byl schován kód 
pro další postup. Dále byly po třídě schovány malé papírky s obrázky, ze kterých jsme luštili čísla. To nám zabralo už více času, ale s menší 
pomocí se nám to nakonec povedlo. Poté nás čekalo rozluštění záludné hádanky. Hádanka nám potrápila mozkové závity snad nejdéle. Avšak 
po dlouhém přemýšlení jsme zvládli i tu. Nakonec jsme získali klíč a vítězně vyšli ze třídy. Moc nás tato aktivita bavila a určitě bychom si něco 
podobného rádi zopakovali.  

Veronika Janasová, Anna Janušová  
Mgr. Jana Machovská. 

 

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE NA VSETÍNSKÉM 

ZÁMKU 
   U příležitosti mezinárodního dne archeologie, se třída 6.B vydala na 

komentovanou exkurzi na zámek. Zde nás pan průvodce seznámil 

s nástroji a zbraněmi, které používali naši prapředkové. Mohli jsme si 

osahat pazourek, pěstní klín, sekáče i první dýky a sekyry. Seznámili 

jsme se rovněž s archeologickým výzkumem a nálezy na Valašsku.  

Kromě toho, že jsme si zkusili v pískovišti odkrýt archeologické 

naleziště, jsme se pokusili namlít i obilí a ulovit mamuta, což vedlo ke 

zjištění, že bychom se v období pravěku rozhodně neuživili. 

Mgr. Zuzana Hlaváčová. 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ČESKÉM 

JAZYCE 2019 

1. místo Alžběta PAVLOVIČOVÁ   9. B 

postup do okresního kola 

2. místo Lucie MARTIŠKOVÁ     9. A 

3. místo Natálie ŽÁKOVÁ        9. B 

Celkem se zúčastnilo 17 žáků osmých a devátých ročníků. Vítězce 

gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalšího kola.  

Mgr. Eva Dostalová. 
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5 A Z9 
Dne 29. 1. 2020 se tradičně na naší škole pořádalo okresní kolo matematické olympiády pro žáky pátých a devátých tříd. U nynějšího 

69. ročníku soutěže se z celého okresu sešlo k řešení náročných příkladů 60 žáků ze 14 škol. Celkem se klání zúčastnilo 35 žáků z 5. a 25 

žáků z 9. tříd. Své zástupce mezi žáky devátých tříd měli i z Masarykova gymnázia, Gymnázia Františka Palackého i Gymnázia v Rožnově 

pod Radhoštěm.  

Naši školu reprezentovalo dohromady 5 žáků, kteří odevzdali a úspěšně vyřešili zadání školního kola. Dvě žákyně devátých tříd Olivie Morvay 

a Anna Smílková se dokonce podělily o 2. - 4. místo v kategorii a potvrdily, že jsou zdatnými soupeřkami žákům z okolních škol a mají šance 

svůj talent projevit i na poli krajském. Za naše páté ročníky se účastnili 3 zástupci, kteří se umístili mezi třinácti úspěšnými řešiteli této náročné 

soutěže. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za účast a podporu všem zapojeným školám. 

Mgr. Tereza Piskláková. 

OBLASTNÍ PŘEBOR V OBŘÍM SLALOMU 
Dne 6. února 2020 se uskutečnil v lyžařském areálu Potštát Oblastní přebor škol v obřím slalomu 2020. Zlato a stříbro vybojovali žáci rokytnické 

školy, závodící za lyžařský oddíl MEZ Vsetín. 

I přes nepříznivé klimatické podmínky se podařilo organizátorům v Potštátu uskutečnit oblastní přebor v obřím slalomu. Závodilo se 

v 6 kategoriích. Díky účasti Šimona Hanzala a Jana Háby byla v kategorii 4. a 5. tříd zastoupena i rokytnická škola. Jela se dvě soutěžní kola, 

přičemž se do výsledkové listiny započítal čas lepšího kola. Zlatou medaili vybojoval Šimon Hanzal a společně s ním se na stupně vítězů 

postavil i Jan Hába, který bral za druhé místo stříbrnou medaili. Oba chlapci v závodu zúročili své tréninkové úsilí, které pravidelně vynakládají 

na svazích coby členové Lyžařského oddílu MEZ Vsetín. Šimonovi i Janovi blahopřejeme a přejeme spoustu dalších úspěchů mezi závodními 

branami. Poděkování patří rovněž  panu Hábovi, který zajistil oběma chlapcům dopravu a doprovod na závody. 

Mgr. Zuzana Hlaváčová. 

VÝSLEDKY LOGICKÉ OLYMPIÁDY 2019/2020 
Začátkem října proběhlo školní kolo Logické olympiády, do kterého se zapojilo celkem 22 žáků naší školy. Z toho bylo 7 žáků z prvního stupně 

a 15 žáků ze stupně druhého. Na prvním stupni dosáhly na nejlepší výsledek Eliška Kračmarová ze 4. A a Natálie Bereznaninová z 5. A. 

V kategorii druhého stupně ZŠ a víceletých gymnázií nejlepšího výsledku dosáhli Matyáš Dědek a Olivie Morvay z 9. A, kterým se podařilo 

postoupit do krajského kola ve Zlíně, které se konalo v pátek 1. 11. 2019. Postup jen těsně unikl Natálii Žákové z 9. B. 

Matyáš Dědek si účast v krajském kole zopakoval po roce. Opět dodal, že toto kolo bylo již neskutečně složité, přesto se jednalo o další důležitou 

životní zkušenost. 

RNDr. Bořek Navrátil. 
. 

NOVÁ ICT UČEBNA S TECHNOLOGIÍ 21. STOLETÍ 
Díky společné investici města a místní firmy Austin Detonator v celkové výši 300 tisíc korun byla v rokytnické škole rekonstruována 

již letitá ICT učebna. Koncem dubna došlo k instalaci 24 moderních žákovských počítačových pracovišť s technologií ZEROclient. 

V původní učebně z roku již dosloužila PC technika a pro její opětovné uvedení do provozu bylo nezbytné provést výměnu počítačového 

vybavení. Do učebny byla nakonec instalována technologie fungující na platformě SINO ZEROclient, umožňující používat více žákům 

a učitelům současně jeden superpočítač a sdílet výkon a údaje na nezávislých virtuálních pracovních stanicích. Každá pracovní stanice je 

vybavená zařízením SINO ZEROclient (dokovací krabičkou), klávesnicí a myší a mění způsob používání klasických stolních počítačů anebo 

tenkých klientů, kde je pro každý jeden monitor potřebný samostatný počítač. Centrální server s dostatečným výpočetním výkonem, splňujícím 

požadavky dle počtu žáků, učitelů a typu aplikací, je vybavený výkonným softwarem, který přerozděluje výkon serveru mezi koncové uživatele. 

Každý ZEROclient je připojený na centrální server přes klasickou počítačovou síť LAN a přináší nový koncept digitálního připojení.  

Platforma SINO ZEROclient přináší školám hned několik nezanedbatelných výhod. Učitelé mají přístup ke všem studentům v učebně. Ze svého 

místa s nimi mohou jednoduše komunikovat a řídit jejich práci. Pokud chtějí upřít pozornost studentů, mohou zablokovat všechny jejich aktivity 

a omezit přístup jen na konkrétní lekci, anebo jednoduše jedním kliknutím přenést obsah svého plochy na monitory všech studentů. 

Pro snadnější přístup k souborům při společné práci může celá třída sdílet soubory ve společné složce. Stejně jednoduché je pro učitele si na 

konci hodiny stáhnout jedním klikem žákovské práce. 

ZEROclient nemá žádný disk ani jiné mechanické části, které by se mohly pokazit. Při obměně hardwaru se mění jen server, což přináší další 

úspory. Životnost ZEROclienta až 10 let. Veškerá konfigurace a instalace probíhá pouze na centrálním serveru SINO ZC, což je úspora času 

pro učitele informatiky. Při poruše zařízení se vymění ZEROclient kus za kus a není potřebná žádná nová konfigurace. Všechna data se 

nachází pouze na serveru, ZEROclient je sám o sobě, jako zařízení, nepoužitelný. Technologie nabízí až 10 x nižší spotřebu elektrické energie, 

výrazné snížení emisí CO2 a elektronického odpadu. Spotřeba elektrické energie jen 5W = úspora téměř 90% nákladů za elektřinu oproti 

klasickému počítači. Až 90% úspora emisí CO2 a elektronického odpadu. Nulová hlučnost, žádné vyzařování tepla a žádné víření prachu 

eliminují negativní vliv na zdraví dětí. V neposlední řadě je uživatelsky příjemné mít k dispozici nepřetržitý on-line servis a helpdesk. 

Dodavatelská slovenská firma už tento systém instalovala na více než 150 školách na Slovensku a nyní expanduje i do České republiky.  

Děkujeme vsetínské firmě Austin Detonator a iniciativě vsetínského místostarosty Tomáše Pifky 

za podporu a zlepšení podmínek v základním vzdělávání. 

Mgr. Hynek Hromada, ředitel školy. 
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ŠKOLNÍ PLES 2020 
V pátek 7. února 2020 se konal každoroční školní ples pod vedením Mgr. Martiny Bartoškové. Vše tradičně probíhalo v malé tělocvičně. Za 
letošní téma se zvolilo disco. Výzdobu parlement okořenil spoustou dekorací jako například plakáty s nápisy, cédéčky, disco koulí či svítícími 
náramky. Přípravy probíhaly již od brzkého rána a podílelo se na nich mnoho žáků druhého stupně. Když bylo vše hotové, většina žáků se šla 
připravit domů, aby na kulturní událost vypadali co nejlépe. 

V 17:00 ples zahájili moderátoři David Janáč a Olivie Morvay z 9. A, kteří také prováděli hosty celým večerem. Pro správné naladění se začalo 
tancem zvaný letkiss, jenž byl věnován paní učitelce Dostalové, která se bohužel nemohla zúčastnit. To však není vše! V programu byla také 
spousta her a bohatá tombola, která mohla být jen díky skvělým rodičům a sponzorům vsetínských firem. 

K tanci a poslechu hrály dvě skvělé kapely DOCELA a LEDACO z Alceda pod vedením pana Pavla Bartoně. Jelikož byl celý ples na počest 
deváťáků, nemohlo chybět pasování či třídní videa. Ke skvělé zábavě pomohli také mladší žáci naší školy, kteří předvedli, co se naučili 
v kroužku břišních tanců. Nechybělo ani občerstvení, o které se postarali především rodiče žáků. Poté, co se ručička hodin posunula na devítku, 
zaznělo poděkování a uznání všem zúčastněným a organizátorům, od vážené paní Martiny Bartoškové, které od všech deváťáků patří obrovské 
díky. Ke konci se většina hostů ve výborné náladě odebrala do svých domovů. 

Nakonec ve škole zůstali žáci posledních ročníků a dobrovolníci, aby se mohli společně podílet na úklidu. Všichni na ples budou ještě dlouho 
vzpomínat. 

Mgr. Martina Bartošková, Natálie Žáková 9. B a Olivie Morvay 9. A. 

OVOCE, A MLÉKO DO ŠKOL - OCHUTNÁVKA  
Dne 28.11.2019  se děti z 1. B zúčastnily doprovodného programu 

v rámci projektu "Ovoce, zelenina a mléko do škol". Žákům se akce 

velmi líbila, nejzajímavější byly pro ně například ochutnávky 

různých druhů smoothie a koktejlů, také je velmi zaujaly hezky 

naaranžované mísy se sýrem a ovocem. S nadšením ochutnávaly 

vše, co jim bylo nabídnuto, nebály se zkusit, pro některé z nich, 

méně známé chutě zeleninových smoothie. 

Tato akce dětem ukázala zdravý a chutný směr výživy, seznámila 

je s novými recepty a jejich přípravou. 

Bc. Pavlína Kupcová. 
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY  

A KLUBU 
Během uplynulého školního roku jsme se společně s dětmi ze školní 

družiny, ze školního klubu a školním parlamentem zapojily do 

následujících aktivit: 

 návštěvy výstav a lektorských programů ve vsetínském 

zámku a dětského oddělení Masarykovy knihovny 

 výchovně vzdělávací návštěva Ekofarmy AGROFYTO 

v Horním Lidči 

 projekce filmů pro děti v kině Vatra 

 bubnování s Lukášem 

 drakiáda v Janišově 

 halloweenské a mikulášské odpoledne 

 canisterapie  

 pískohraní 

 pečení z listového těsta a jablíček 

 „Vánoční krabice od bot“ 

 předvánoční jarmark 

 mikulášská nadílka 

 žákovský ples  

 sběr starého papíru  

 výroba masopustních masek 

 aktivity k Mezinárodnímu dni dětí 

Program družiny a klubu zpestřily návštěvy trenéra juda 

s ukázkovými tréninky. 

Pod vedením vychovatelek v odpoledních hodinách pravidelně 

probíhaly zájmové kroužky - výtvarný kroužek, plavání, keramika, 

Divadelníček, Všeználci, stolní tenis, taneční kroužek. 

Tímto bychom chtěly vyjádřit poděkování všem rodičům a žákům 

2. stupně, kteří s námi na realizaci pořádaných akcí spolupracovali.  

Vychovatelky ŠD a ŠK - Mgr. Lucie Opletalová, Mgr. Martina 

Bartošková, Klára Blažková, Radmila Janošíková, 

Lucie Kašparová, Hana Řehánková, Tereza Šánková.  

AKTIVITY KLUBU NADANÝCH DĚTÍ V TOMTO 

ŠKOLNÍM ROCE 

 Křížovky pro spolužáky – tvoření a luštění 

 Enigmatické hádanky, číselné doplňovačky 

 Vytváření vlastních hlavolamů z papíru  

 Motorické hry – zručnost a rychlost 

 Znalostní hry a kvízy, skládání puzzle - soutěže 

 Hádanky, hlavolamy, šifry, luštění záhad, detektivní 

příběhy 

 Interaktivní hraní, logické úlohy, hry se slovy, hádanky 

 Strategické deskové hry; velké pexeso  

 Dětské rébusy – pyramida, sudoku, přesmyčky  

 Jednoduché fyzikální pokusy  

 Magické čtverce, cvičení postřehu 

 Den dětí s deskovými hrami 

 Hry pro rozvoj smyslového vnímání 

 Olympiáda v piškvorkách, záhadná bludiště   

 Stavebnice Geomag – skládání staveb podle předlohy 

Mgr. Renáta Haschková. 



 

 

 

 

 

Více informací o činnosti naší školy nejen za uplynulý školní rok, ale i za léta předešlá, najdete na školním webu 

www.zsrokytnice.cz, o který se stará Mgr. Tomáš Dopita ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky školy. 
 

 

Za obětavou práci v letošním školním roce patří poděkování všem vyučujícím naší školy, vychovatelkám, 
technickohospodářským pracovnicím, pracovnicím školní jídelny a také správním zaměstnancům. 

 

 

NA SHLEDANOU PO PRÁZDNINÁCH! 
 

Toto číslo zpravodaje připravil ve spolupráci s vyučujícími a žáky naší školy Mgr. Tomáš Dopita. 
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