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

Nikol PANOŠOVÁ / 8.B 

za dlouhodobou a  příkladnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích  

Lukáš KVAPIL / 9.A 

Letošní absolventi 

 

Vendula FRYDRYCHOVÁ, Patrik MACHALA, Karolína MACHALOVÁ, Kristýna MRÁZKOVÁ, Ivo PÍCHAL,  
Martin PISKLÁK, Filip POLÁCH, Júlia POVÝŠILOVÁ, Oldřich RÁC, Michal RAPANT, Daniel SMÍLEK, Eliška STUPKOVÁ, 

Ondřej SUROVČÁK, David SVAŠEK, Pavel ŠENKEŘÍK, Michal ŠPALEK, Lucie TEICHGRABOVÁ, Lukáš TKADLEC, 
Alexandra VESKOVÁ, Marek ZÁBRANSKÝ, Adam ZGARBA, Martina ZRALÁ 

 

Marek BĚŤÁK, Filip ČABLÍK, Markéta ČERNOTOVÁ, Monika ČERNOTOVÁ, Matěj DONÁT,  
Karolína DRLÍKOVÁ, Kristýna GARAJOVÁ, Filip GOLÁŇ, Ondřej HAJDÍK, Barbora HANUŠOVÁ, David HORÁK,  

Jana HURTOVÁ, Radim JANČA, Kateřina JANEČKOVÁ, Lucie KAŠPAROVÁ, Katrin KELÁRKOVÁ,  
Aneta KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla KREJČÍ, Jakub KRHOVJÁK, Lukáš KVAPIL, Jan MIKAČ, Aleš NEUMANN, Jakub OBR,  

Jan PALA, Matěj SLOVÁČEK  
 
 

 
 

 

1.A  společná odměna pro celou třídu 

1.B  společná odměna pro celou třídu 

1.C  společná odměna pro celou třídu 

2.A  Anna Matošková, Hynek Mozga 

2.B  Michaela Škývarová, Filip Ondruš 

3.A  Terezie Barvová, Klára Čablíková 

3.B  Filip Kovář, Kryštof Žůrek 

4.A Lucie Martišková, Lucie Melichaříková,  
Matyáš Dědek 

4.B  Alžběta Pavlovičová, Lukáš Pastirčák 

5.A   Adéla Foltýnová, Nela Hanáková 

 

Kristýna Holíková, Zuzana Houdková,  
Daniela Koňaříková, Karolína Nováková 

5.B Eliška Řepková, Šimon Sekula 

6.A  Martin Bzducha 

6.B  Eliška Pavlovičová, Lukáš Malý 

7.A Natálie Holčáková, Petr Chromčák 

7.B  Anna Kumbárová, Michal Gerža 

8.A Viktorie Čunková, Zdeněk Halmazňa 

8.B Lukáš Kutěj 

9.A Barbora Hanušová, Ondřej Hajdík 

9.B Vendula Frydrychová, Júlia Povýšilová,  

Patrik Machala 

 

1. místo     Ondřej SUROVČÁK    9.B      536 bodů 
2. místo     Aleš NEUMANN      9.A      379 bodů 
3. místo     Matěj SLOVÁČEK     9.A      363 bodů 
 

1. místo     Klára GOLÁŇOVÁ      7.B      342 bodů 
2. místo     Karolína MRLINOVÁ    7.A      332 bodů 

3. místo     Natálie HOLČÁKOVÁ    7.A      288 bodů 

SOUTĚŽ  „O nejlepšího sportovce školy“ 

CENA  ŠKOLNÍ  RADY 

Školní zpravodaj 
ČERVEN 2015 

9.A 

9.B 

 

Motto: 

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“ 

 

 

 

 

.“ 
 
 
 

 
 

Ralph Waldo Emerson  

CENA  FAIR PLAY 



  

 

ROKYTNICKÁ HLAVIČKA  

Žáci naší školy mají během školního roku řadu možností porovnat úroveň svých vědomostí a dovedností se svými spoluvrstevníky,  
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 5. ročníku podle počtu nasbíraných bodů.  

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

        1. místo    Lukáš Malý        6.B    57 bodů          1. místo   David Horák       9.A    95 bodů 
        2. místo   Michal Gerža       7.B    48 bodů          2. místo   Júlia Povýšilová    9.B     70 bodů 
        3. místo   Kristýna Kocůrková   6.A    38 bodů          3.-4. místo  Kateřina Janečková  9.A    54 bodů 

        4.-5. místo  Anna Kumbárová    7.B    37 bodů          3.-4. místo  Jan Mikač        9.A    54 bodů 

        4.-5. místo  Petr Chromčák      7.A    37 bodů          5. místo   Martina Zralá      9.B     48 bodů 
 

O vyhodnocení celoroční soutěže Rokytnické hlavičky se postarala Mgr. Jana Holubcová. 
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POSLANEC PARLAMENTU ČR V ROKYTNICKÉ ŠKOLE 
Dne 20. 2. 2015 navštívil naši školu pan Petr Kořenek, poslanec Parlamentu ČR, aby si prohlédl novou učebnu - laboratoř pěstitelských 
prací. Mgr. Kořenek stál v letech 2013/2014 při zrodu a realizaci projektu „ Člověk a příroda – učebny SO – 03 ZŠ Vsetín, Rokytnice“. Při 
pracovním setkání přímo v nové učebně vyslovil poděkování vedení a učitelům školy za vkusné a funkční vybavení prostor. "Učebna 

dotváří tematický komplet krásné školní zahrady." 
PaedDr. Petr Chytil 

PROJEKT EDISON 
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky a tradicemi v jiných zemích a stali se tak 
generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru a předsudky. Již v neděli odpoledne přivítali učitelé ZŠ Rokytnice čtveřici 
zahraničních studentů, která zde hostovala po celý týden. Hui Wen z Malajsie, Christopher z Kalifornie (z USA), Apoorva z Indie a Jialin  
ze Singapuru. Všichni zmínění studují vysokou školu různého zaměření, umějí perfektně anglicky a mají neobyčejně velký kulturní přehled. 
Každý den studenti navštěvovali hodiny anglického jazyka a prezentovali zde svoje předem připravené prezentace o sobě, o své zemi, popř. 
o globálním problému své země. Pro mladší žáky měli připraveny prezentace, pracovní listy a hry dle libovolně zvolených tematických 
okruhů. Jako tlumočníci se do projektu zapojili nejen vyučující cizích jazyků, ale také vybraní žáci devátých ročníků. Zahraničním studentům 
na oplátku připravili ostatní vyučující odborných předmětů netradiční a zajímavé ukázkové hodiny, kam se mohli přijít podívat nebo se přímo 
zúčastnit vyučování. Velký ohlas měl například kin-ball, popř. florbal v tělesné výchově, pečení štrúdlu ve vaření, pozorování právě vylíhlých 
motýlů v učebně přírodopisu, vokálně instrumentální koncert či hra na djembe (tj. africké bubny) v rámci hodiny hudební výchovy, tvoření 
postav andělů z vlny v rámci výtvarné výchovy, popř. fyzikální pokusy ve fyzice. Odpoledne bylo vyčleněno pro aktivity s pedagogy. 
Nechyběla prohlídka města Vsetína, návštěva minigolfu, cyklistický výlet na Hovězí, návštěva Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm 
či bowling na Trojáku. Projekt byl pro všechny zúčastněné velkou životní zkušeností. Nejednalo se zde jen o zlepšení komunikativních 
dovedností v cizím jazyce, nýbrž také o poznání nových lidí z odlišných zemí a kultur. 

Mgr. Petra Chmelařová a Mgr. Júlia Šicová 

FARMÁŘSKÝ DEN 
Dne 11. června 2015 pořádala ZŠ Vsetín Rokytnice ve spolupráci se sdružením Líska Farmářský den, při kterém si žáci školy společně 
s učiteli naplánovali a připravili aktivity pro své spolužáky, rodiče a veřejnost. O co se vlastně jednalo? Školní farmářský den aneb Den 
zdravého jídla.  
Z názvu vyplývá, že hlavním tématem bylo jídlo. Jednalo se však také o jeho příběh, zdravý životní styl a místní udržitelnou ekonomiku. ZŠ 
Rokytnice si pozvala i místní řemeslníky, farmáře a výrobce: tkaní, keramiky, mokrého filcování, paličkování, předení, krumplování, 
řezbářství a slaměných ošatek. Farmářský den probíhal v rámci projektu „Bezpečně a zdravě do života – rozvoj kompetencí v základním  
a středním vzdělávání“. Tento projekt se snaží motivovat k aktivnímu pohybu a ke zdravému životnímu stylu. Smyslem dne bylo upozornit  
na nadměrnou konzumaci dovážených potravin. Dovoz potravin z velké dálky ve vysoké míře škodí jak životnímu prostředí, tak nám 
chemickými látkami, které jsou do potravin přidávány. Nákupem místních potravin podporujeme místní pěstitele, naše zemědělství a ekologii.  
U potravin českého původu máme jistotu kvality, jelikož víme, odkud potraviny pochází. V zahradě a areálu školy byly rozmístěny různé 
stánky, kde jste mohli spatřit řemeslníky a farmáře při jejich práci. U většiny stánků byla možnost si na vlastní kůži řemesla vyzkoušet. 
Řemeslníci u stánku Vám nejdříve popsali a ukázali svou práci, poté jednoduchými kroky objasňovali postup. Z každého stánku se stala 
taková malá dílna. Např. u stánku s keramikou se ukazovalo, jak si vyrobit z hrnčířské hlíny svůj vlastní keramický hrneček. Z ručních prací 
jsme plstili ovčí vlnu či si zkusili uplést svou vlastní slaměnou čapku nebo jsme paličkovali. Žáci však nebyli pouze pasivními posluchači  
a pozorovateli, ale celého dne se aktivně zúčastnili zajímavými příspěvky. Například sedmá třída prováděla fyzikální pokusy, devátá a osmá 
třída se pak zaměřila spíše na jídlo; sestavovala zdravý jídelníček, připravila ochutnávky a různě zaměřené „poznávačky“. Také odpolední 
program určený pro veřejnost byl opravdu bohatý. Pod vedením bývalého žáka Lukáše Kamase zazářila cimbálová muzika, diváci mohli 
zhlédnout premiéru operky O Dvanácti měsíčkách v podání pěveckého kroužku Skřivánek. Kulturní program byl obohacen i o vystoupení 
z řad žáků 1. stupně. Nechyběly ani tematicky spjaté básně, pranostiky a hádanky. Pro žáky to byl jistě zajímavě zpestřený závěr školního 
roku. Snad jim tento den pomohl uvědomit si, jak je zdravý životní styl důležitý a nezapomenou na tradice Valašska. 

Adéla Krejčí, Martina Zralá a Kateřina Janečková 
 



  

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „SVĚT V NÁS A OKOLO NÁS“ 
Ve výtvarné soutěži "Svět v nás a okolo nás", kterou vyhlásila 
Nadace Masarykova gymnázia Vsetín, se ve 2. kategorii   
na 1. místě umístila Vendula Frydrychová z 9.B s výtvarnou prací 
"Dva světy". 
Srdečně blahopřejeme! 

Žákyni připravila Mgr. Eva Graclíková. 
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
kategorie  1. třídy      školní kolo  
1. místo   Nikola Křivová / 1.A        postup do okrskového kola 
2. místo   Simona Kotlárová / 1.A 
3. místo    Veronika Melichaříková / 1.B 

kategorie 2. a 3. třídy   školní kolo 
1. místo   Kateřina Bartoňová  / 3.A     postup do okrskového kola 
2. místo   Kristina Válková / 3.B 
3. místo    Šimon Kukula / 2.B  

kategorie  4. třídy      školní kolo 
1. místo   Eliška Srněnská / 4.B       postup do okrskového kola 

2. místo   Olivie Morvay / 4.A 
3. místo    Lucie Melichaříková / 4.A 

kategorie  5. třídy      školní kolo 
1. místo   Marek Jaroslav Macháč / 5.A  postup do okrskového kola 
2. místo   Adéla Foltýnová / 5.A  
3. místo    Kryštof Baďura / 5.B 

Žáky připravily třídní učitelky I. stupně. 

kategorie  6. - 7. třídy    školní kolo 
1. místo   Markéta Kopecká / 6.A         postup do okrskového kola  
2. místo   Anna Kumbárová / 7.B 
3. místo   Eliška Pavlovičová  / 6.B 

kategorie  8. - 9. třídy    školní kolo 
1. místo   David Medved / 8.B        postup do okrskového kola 
2. místo   Nikol Panošová / 8.B       postup do okrskového kola 
3. místo   Martina Zralá / 9.B 

Žáky připravily Mgr. Eva Graclíková, Mgr. Lenka Šenkeříková 
 a Mgr. Eva Švachová. 

ROKYTNICKÁ KRÁKORKA I. STUPNĚ 
Kategorie 1. ročník             
1. místo  Eliška Vařáková / 1.C      
2. místo  Miriam Liszková / 1.B 
3. místo  Kateřina Březovjáková / 1.A 

Kategorie 2. a 3. ročník             
1. místo  Terezie Barvová / 3.A      
2. místo  Kateřina Bartoňová / 3.A 
3. místo  Karolína Matochová / 2.A 

Kategorie 4. a 5. ročník 
1. místo  Lucie Turýnová / 5.B  
2. místo  Alžběta Pavlovičová / 4.B 
3. místo  Kristýna Holíková / 5.A 

Kategorie 6. a 7. ročník 
1. místo  Natálie Holčáková / 7.A  
2. místo  Eliška Pavlovičová / 6.B 
3. místo  Markéta Babicová  / 7.A 

Kategorie 8. a 9. ročník 
1. místo  Zdeněk Halmazňa / 8.A   absolutní vítěz 
2. místo  Lucie Kašparová / 9.A 

Zvláštní ocenění obdržela Markéta Kopecká ze 6.A. 
Žáky připravily Mgr. Jana Davidová , Mgr. Jaroslava Kovářová,  

Mgr. Iveta Jančíková, Mgr. Lenka Valchářová, Mgr. Lenka Ondrová,  
Mgr. Dana Foltýnová, Mgr. Hana Mrlinová ,Mgr. Světlana Záhorovská  

Mgr. Júlia Šicová a  Mgr. Eva Švachová. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „O POKLAD STRÝCA JURÁŠA“ 

I letos byli vyhodnoceni nejúspěšnější autoři dětské literární 
soutěže „O poklad strýca Juráša“, kterou každoročně vyhlašuje 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín. „Byl jednou jeden pokrok“ – 
to bylo téma letošního ročníku. Žáci mohli psát o vynálezcích,  
o objevech, o pokroku, o cestování v čase. Své dílo mohli mladí 
autoři zpracovat formou prózy, poezie či komiksu. 

Umístění žáků v okresním kole: 

 kategorie PRÓZA   6. a 7. třída  

1. místo  Michal Gerža / 7.B  

kategorie PRÓZA    8. a 9. třída  

1. místo  Vendula Frydrychová 9.B  

kategorie POEZIE   8. a 9. třída  

2. místo  Jakub Krhovják / 9.A   

kategorie KOMIKS   8. a 9. třída  
1. místo  Patrik Machala / 9.B 
2. místo  Jan Pala / 9.A        
3. místo  Adéla Krejčí / 9.A 
 
2. místo v krajské soutěži pro nejlepší dětské autory obsadil 

se svou básní „Mašina času“ Václav Opletal (7.A). 
 

Žáky připravily Mgr. Jana Davidová, Mgr. Eva Graclíková,   
 Mgr. Eva Švachová a Mgr. Lenka Šenkeříková. 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „STROM NADĚJE“ 
SVČ Alcedo pořádalo výtvarnou přehlídku "Probouzení jara  očima 
dětí". V kategorii 11 - 15 let se na 2. místě umístila Bára 
Chmelařová z 8.B s prací "Strom plný jara" a na 3. místě Monika 
Koňaříková  ze třídy 6.B s obrázkem "Podivné stromy". 
Srdečně gratulujeme! 

Mgr. Eva Graclíková 

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „MOJE MALÉ RADOSTI“ 
V květnu vyhlásila ZŠ Trávníky již tradiční výtvarnou soutěž  
pro žáky ZŠ a MŠ, tentokrát pod názvem MOJE MALÉ RADOSTI.  
V I. kategorii pro žáky prvních a druhých tříd obsadila 2. místo 
Klára Matějovská ze třídy 2.A. Ve II. kategorii pro žáky třetích až 
pátých tříd byla opět na 2. místě Klára Čablíková ze třídy 3.A. 
Gratulujeme.                      Mgr. Lenka Ondrová 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „PODZIM ANEB ZACHUMLANÍ 
V PELÍŠKU“ 
Dne 14. listopadu 2014 byla uzávěrka výtvarné soutěže, kterou 
pořádalo Alcedo pod názvem „Podzim aneb zachumlaní v pelíšku“. 
V kategorii 7 - 10 let byla škola velmi úspěšná, protože naše děti 
obsadily první tři místa. Porotě se nejvíce líbil výkres Adély 
Michutové ze 3.B, druhou příčku získala Kristina Válková (3.B)  
a na třetím místě se umístila Veronika Janasová (3.A). Slavnostní 
předávání diplomů a cen proběhlo 19. listopadu v prostorách 
Alceda. Všem šikovným malířkám blahopřejeme.  

Mgr. Lenka Ondrová 
 

kategorie 11 až 15 let 
1. místo  Michaela Vránová / 6.B      

2. místo  Eliška Pavlovičová / 6.B  

                     Žákyně připravila Mgr. Eva Graclíková 
 

 

 



  

 

 

OLYMPIÁDA Z JAZYKA ANGLICKÉHO 

školní kolo (kategorie 6. a 7. ročník) 
1. místo   Karolína Mrlinová / 7.A  
2. místo   Soňa Kotlárová / 7.A  
3. místo  Stanislav Palát / 7.B 
 
školní kolo (kategorie 8. a 9. ročník) 
1. místo   David Horák / 9.A 

2. místo   Júlia Povýšilová / 9.B 
3. místo  Kateřina Janečková / 9.A 

Žáky a soutěž připravily Mgr. Milada Vaňková a Mgr. Petra Chmelařová. 
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BOBŘÍK INFORMATIKY 

Pod vedením vyučujících ICT se naši žáci zapojili  
do celostátní on-line IT soutěže pořádané Pedagogickou fakultou 
České Budějovice.  

Kategorie BENJAMIN  Úspěšní řešitelé za naši školu: 
Michal Gerža 7.B 220 bodů 
Lukáš Malý 6.B 208 bodů 
Michaela Vránová 6.B 180 bodů 
Anna Kumbárová 7.B 172 bodů 
Nikol Vráblíková 6.B 172 bodů 
Karolína Mrlinová 7.A 166 bodů 

Zuzana Nováková 7.B 156 bodů 
Natálie Holčáková 7.A 156 bodů 
Štěpán Žůrek 6.B 156 bodů 
Kristýna Kocůrková 6.B 152 bodů 
Gariela Vraštiáková 6.B 152 bodů 

Kategorie KADET     Úspěšní řešitelé za naši školu: 
Jakub Smilek 8.B 204 bodů 
Marek Bubela 8.A 184 bodů 
David Horák 9.A 184 bodů 
Oldřich Rác 9.B 180 bodů 
Júlie Povýšilová 9.B 174 bodů 
Martin Pisklák 9.B 169 bodů 
Jan Pala 9.A 168 bodů 
Dalibor Kučera 8.A 166 bodů 
Viktor Chrástecký 8.B 160 bodů 
Marek Ohryzek 8.B 156 bodů 

Tomáš Ondračka 8.B 152 bodů  

Kategorie MINI       Úspěšní řešitelé za naši školu: 
Martin  Dvořák 5.A 192 bodů 
Daniela Koňaříková 5.A 172 bodů 
Jan Mozga 5.B 172 bodů 
Václav Pazdera 5.B 165 bodů 
Marek Hromada 5.A 157 bodů 
Adam Vašťák 4.B 153 bodů 
Isabela Hlavicová 4.A 145 bodů 
Lukáš Bubela  4.A 140 bodů 
Zuzana Houdková 5.A 137 bodů 
Daniel Barabáš 5.A 136 bodů 
Kristýna Holíková 5.A 128 bodů 
Alžběta Pavlovičová 4.B 126 bodů 
Adéla Foltýnová 5.A 124 bodů 
Vladimír Kincl 4.A 120 bodů 

Ing. Ivana Kupková 

PYTHAGORIÁDA 

5. ročník    úspěšní řešitelé školního kola   
Martin Dvořák / 5.A             13 bodů   okresní kolo 
Jakub Vyškovský / 5.B           12 bodů  okresní kolo 
Daniel Barabáš / 5.A              9 bodů   okresní kolo 
6. ročník    úspěšní řešitelé školního kola 
Jan Březovják / 6.A              7 bodů 
Kristýna Kocůrková / 6.A           6 bodů 
Jiří Maniš, Lukáš Malý / 6.B         6 bodů   

7. ročník    úspěšní řešitelé školního kola 
Michal Gerža / 7.B               9 bodů  okresní kolo  
Michal Chromčák / 7.A            7 bodů 
Ondřej Kalus / 7.A               6 bodů  

8. ročník    úspěšní řešitelé školního kola 
František Trochta / 8.B            7,0 bodů 
Markéta Chytilová / 8.A           6,5 bodů 
Marek Bubela, Dalibor Kučera / 8.A,   6,0 bodů  
Marek Ohryzek, David Medved / 8.B   6,0 bodů 

Žáky připravily Mgr. Hana Mrlinová, Mgr. Magda Slováčková,   

Mgr. Jana Holubcová, Mgr. Liběna Dopitová a Mgr. Tomáš Dopita. 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 
6. ročník školní kolo  (10 žáků) 

1. místo    Lukáš Malý / 6.B         95,65 %  
2. místo    Kristýna Kocůrková / 6.A    80,43 % 
3. místo    Michaela Vránová / 6.B     73,91 % 

7. ročník školní kolo  (11 žáků)  
1. místo    Soňa Kotlárová / 7.A      67,31 %  
2. místo    Václav Opletal / 7.A       63,46 % 
3. místo    Petr Dušek / 7.B          61,54 % 

9. ročník            školní kolo  (14 žáků)  
1. místo    David Horák / 9.A        92,75 %  
2. místo    Jaroslav Fojtů / 8.A         71.74 % 
3. místo    Daniel Smílek / 9.B        71,10 % 

Žáky připravili  Mgr. Jana Holubcová,  Mgr. Dita Homolková  

a RNDr. Bořek Navrátil. 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2015 

kategorie CVRČEK                   školní kolo 
1. místo    Jakub Žalmánek/ 3.B          75  bodů 
2.-3. místo    Matyáš Blažek / 3.A          69  bodů 
2.-3. místo   Markéta Žídková / 2.B         69  bodů 
 

kategorie KLOKÁNEK                školní kolo 
1. místo    Vladimír Kincl / 4.A           104  bodů 
2. místo    Martin Dvořák / 5.A           90  bodů 
3. místo    Zuzana Houdková / 5.A        88  bodů 
 

kategorie BENJAMÍN                 školní kolo 
1. místo    Kristýna Kocůrková / 6.A        84  bodů 
2.-3. místo   Petr Chromčák / 7.A            81  bodů 
2.-3. místo   Michal Gerža / 7.B            79  bodů 
 

kategorie KADET                    školní kolo 
1.místo     Oldřich Rác / 9.B             63  bodů 
2. místo    Martin Pisklák / 9.B           55  bodů 
3. místo    Jiří Martišek / 8.B            54  bodů 

Žáky připravili Mgr. Lenka Valchářová, Mgr. Lenka Ondrová,  
Mgr. Světlana Záhorovská, Mgr. Renáta Haschková, Mgr. Hana Mrlinová,  

Mgr. Jana Holubcová, Mgr. Liběna Dopitová 

a Mgr. Tomáš Dopita. 



  

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
Také v letošním roce jsme se sešli se zájemci o přírodu nad 
zadáním 49. ročníku Biologické olympiády. V kategorii D (6. a 7. 
třída) se zúčastnilo 16 dětí a v kategorii C (8. a 9. třída) soutěžilo 
12 soutěžících. Letošní ročník byl věnován životu stromu. Žáci 
mohli získat mnoho informací o stromech a keřích od okamžiku 
zrození až po jejich zánik. Těm, kteří se umístili na medailových 
pozicích, blahopřejeme k postupu do okresního kola a všem 
účastníkům děkujeme za odvedené výkony. 

školní kolo: 
Úspěšní řešitelé kategorie C: 
1. místo    Vendula Frydrychová / 9.B 
2. místo     Martina Zralá / 9.B  
3. místo     František Trochta / 8.B 
 

Úspěšní řešitelé kategorie D:  
1. místo     Václav Opletal / 7.A  
2. místo     Stanislav Palát / 7.B 
3. místo     Matěj Chalánek / 6.A 

Umístění našich žáků v okresním kole vůbec nebylo k zahození. 
V kategorii D obsadil Matěj Chalánek 8. místo a Václav Opletal  
10. místo z 21 soutěžících. V kategorii C se Martina Zralá umístila 
na 9. místě a František Trochta byl třináctý. Všem účastníkům 
děkujeme a blahopřejeme. 

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

Pátým rokem jsme se zúčastnili Logické olympiády. Soutěž je 
svým pojetím unikátní, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale 
rozhodující je především schopnost samostatného logického 
uvažování.  
V nominačním kole soutěžící vyplnili on-line test.  
 

Pořadí  v rámci školy: 
1. místo    Martin Dvořák / 5.A        krajský semifinalista 
2. místo    Jakub Vyškovský / 5.B     
3. místo    Marek Hromada / 5.A 
4. místo    Adéla Foltýnová / 5.A 
5. místo    Zuzana Houdková / 5.A 
          

1. místo    Marek Zábranský / 9.B      krajský semifinalista 
2. místo    David Horák / 9.A         krajský semifinalista 
3. místo    Anna Kumbárová / 7.B 
4. místo    Marek Bubela / 8.A 
5. místo    Jiří Martišek / 8.B   
          

Postup do krajského kola si v kategorie B (II. stupeň ZŠ  
a odpovídajících ročníků gymnázií) vybojovali Marek Zábranský, 

David Horák a v kategorii A (I. stupeň ZŠ) Martin Dvořák. 

Soutěž pro žáky připravila Mgr. Jana Holubcová. 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

školní kolo 
1. místo   Jan Pala / 9.A      40 bodů postup do okresního kola 

2. místo   Jaroslav Fojtů / 8.A   38 bodů postup do okresního kola 
3. místo  Tomáš Jakubko / 8.A  27 bodů 
 
okresní kolo 
  9. místo   Jan Pala / 9.A     71,0 bodů postup do krajského kola 

17. místo  Jaroslav Fojtů / 8.A   63,5 bodů 

Žáky připravila Mgr. Dita Homolková. 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 
Soutěž pro 8. a 9. ročník obsahuje testové úlohy ze zeměpisu, 
přírodopisu, fyziky, které je nutné vyřešit během 45 minut.  
V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 21 žáků. 
.  
kategorie 8. a 9. třída 
1. místo    David Horák / 9A        96 bodů  
2. místo    Jan Mikač / 9.A         69 bodů 
3. místo    Kateřina Janečková / 9.A  68 bodů 

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

OLYMPIÁDA Z JAZYKA NĚMECKÉHO 

školní kolo (celkem soutěžilo 27 žáků) 
1. místo   David Horák / 9.A  

2. místo   Martina Zralá / 9.B   
3. místo  Kateřina Janečková / 9.A 

Žáky a soutěž připravila Mgr. Petra Chmelařová. 
 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

Úspěšný řešitel okresního kola: 
   
3. pořadí     Lukáš Malý / 6.B      15 bodů 
7.-10. pořadí  Anna Kumbárová / 7.B  12 bodů 

Žáka připravili Mgr. Jana Holubcová a Mgr. Tomáš Dopita. 

GLOBE GAMES 2015 
Globe Games – celorepublikové setkání účastníků programu GLOBE, oslavily plnoletost. Jejich 18. ročník proběhl v Praze – Kunraticích. 
Samotný program Globe oslavil 20 let, a proto se k učitelům a žákům z celé republiky přidali také hosté ze zahraničí. Popřát přijel  
i spoluzakladatel programu Globe v České republice Gary Randolph z USA a přicestovali gratulanti z Nizozemska, Německa, Polska 
a Slovenska. Od 28. do 31. května byli v Praze i žáci GLOBE týmu ze ZŠ Vsetín, Rokytnice. Společně s ostatními 30-ti týmy žáků ZŠ a SŠ 
z celé republiky kouleli zeměkouli ulicemi Starého města při slavnostním zahájení v centru Prahy. V kině Lucerna se setkali s pamětníky, 
kteří program GLOBE před 20-ti lety v Praze zakládali. V dalších dnech obhajovali svůj celoroční badatelský projekt, připravili si stánek na 
festival pro veřejnost se zaměřením na problematiku příjmu a výdeje tepla různými povrchy. Vysvětlovali lidem, že se jim bude daleko lépe 
žít v prostředí plném zeleně, než v betonových a asfaltových sídlištích. Návštěvníci si mohli tato tvrzení sami ověřit měřením pod odborným 
vedením žáků rokytnické školy. Program čtyřdenního setkání byl náročný, avšak naši žáci to zvládli opět skvěle. Při společném sdílení všech 
projektů si našli prostor i k propagaci našeho města a Valašska. Děkujeme Školní radě při ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 a městu Vsetín  
za podporu účasti našeho týmu na 18. Globe Games 2015.  

žáci 9. ročníku ZŠ Vsetín, Rokytnice 436: Kateřina Janečková, Adéla Krejčí, Jan Mikač, Ondřej Hajdík, Matěj Slováček 

 



  

 

 

O KRÁLE PRAVOPISU 
1. místo     Kateřina Janečková / 9.A       
2. místo     David Horák / 9.A            
3. místo     Karolína Divoká / 6.A          

Vítězové v jednotlivých  ročnících: 
6. ročník   Karolína Divoká / 6.A 

7. ročník   Soňa Kotlárová / 7.A 

8. ročník   Nikola Nevolová / 8.B 

9. ročník   Kateřina  Janečková /9.A 

Soutěž připravily Mgr. Eva Švachová a Mgr. Lenka Šenkeříková. 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE I. STUPNĚ ENGLISH SPEAKER! 
Dne 20. 5. 2015 si do základní školy v Luhu přišlo ověřit své znalosti z angličtiny 35 dětí ze čtvrtých a pátých ročníků z různých vsetínských  

i dalších okolních škol. Děti  vyprávěly o sobě a své rodině, o příšerce, kterou si nakreslily a pak popsaly, ukázaly i jak umí pracovat s textem 

a obrázky. Ze 4. ročníku se na pěkném 6. místě umístnila Alžběta Pavlovičová  ze 4.B třídy a na 8. místě Matěj Juráň ze 4.A třídy. Z pátého 

ročníku se Jakub Vyškovský umístnil na 12. místě a Daniela Koňaříková z 5.A na 15.místě. 

 Žáky do soutěže připravily M.Slováčková,H.Mrlinová a J.Šicová. 

 
a připravenost „projektů“. Soutěže se zúčastnili: Martin Dvořák 4.A, Jakub Vyškovský 4.B, Nikol Bartoš 5.A a Eliška Pavlovičová 5.B. 
Úspěšní absolventi soutěže: 

2. místo v kategorii 4. tříd - Jakub Vyškovský, 4.B               2. místo v kategorii 5. tříd - Eliška Pavlovičová, 5.B  

Hodně úspěchů v dalších soutěžích z anglického jazyka přejí vyučující angličtiny na 1. stupni: 
Mgr. Hana Mrlinová, Mgr. Magda Slováčková a Mgr. Júlia Šicová 
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DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU 
Den bezpečnějšího internetu je tradiční každoroční aktivitou, jejímž 
cílem je poukázat na nutnost ochrany vlastního soukromí v online 
prostoru a speciálně při aktivním užívání sociálních sítí. Aktivity 
spojené se Dnem bezpečnějšího internetu už dnes probíhají  
ve více než stovce zemí po celém světě a mají především 
osvětový a vzdělávací charakter. V letošním roce ho provází heslo 
"Vytvořme společně lepší internet...". I naše škola se připojila  
k výzvě Národního centra bezpečného internetu o bezpečnější 
internet. Dne 29. 1. 2015 připravila aktivity, které poukázaly  
na škodlivý obsah a projevy chování ve světě online a pomohly 
dětem se bezpečněji pohybovat na internetu. Většina aktivit byla 
zaměřena na kyberšikanu. Pomocí nich se děti dozvěděly, jak je 
možné se jí bránit a kde hledat pomoc. Žáci 8. ročníků sami 
připravili prezentace, ve kterých poukazovali na nebezpečí 
kyberšikany a snažili se toto předat žákům 4. a 5. tříd. 
Sami žáci si vytvořili pravidla, která jim ulehčí pohyb na internetu, 
poslali vzkazy všem, kteří by je na síti mohli ohrozit a výtvarně 
ztvárnili, jak se bránit kyberšikaně.          

Nejúspěšnější prezentace: 
1. Karolína Smilková / 8.B   74 hlasů 
2. David Medved / 8.B      62 hlasů 
3. Alžběta Doleželová / 8.B   58 bodů 
4. Nikol Panošová / 8.B     58 bodů 

5. Ondřej Kotrla / 8.A      57 bodů         Ing. Ivana Kupková  

LYŽAŘSKÝ VYCVIK 7. ROČNÍKŮ  
Lyžařský výcvik se konal ve dnech 15. 2. až 20. 2. 2015. Účastnily se ho třídy 7.A  a 7.B. Výcvik se uskutečnil na sjezdovce Solisko v Horní 
Bečvě. Ubytováni jsme byli na hotelu Kahan, který byl od sjezdovky vzdálen přibližně 10 minut chůze. První den jsme se rozřadili do týmů A, 
B, C. Tým A si vzala na starost Markéta, B paní učitelka Šenkeříková a C pan učitel Dopita. Dopoledne se lyžovalo od 9 do 11:45 hodin, 
odpoledne jen od 14 do 16 hodiny. V pondělí a úterý jsme měli možnost navštívit solnou jeskyni a bazén. Středeční odpoledne bylo 
odpočinkové. Po skupinách se žáci vydali pěšky do 2 kilometry vzdáleného hotelu, kde si zahráli bowling. Nejlepším koulařem se stal Petr 
Hradil ze 7.A a nejvíce kuželek z holek shodila Anička Kumbárová ze 7.B. Každý večer se konalo setkání všech účastníků kurzu, na němž 
byli žáci seznámeni s programem následujícího dne, ale také se dozvěděli něco o historii lyžování, o lyžařské výzbroji a výstroji, o pravidlech 
chování na svahu a nechyběl rozbor videa jízd jednotlivých žáků. Ve čtvrtek dopoledne se konaly závody v obřím slalomu, které letos 
proběhly na vysoké úrovni. Tatínek od Aničky Kumbárové se nabídl, že nám zapůjčí časomíru i s brankami. Sám trať pro závodníky 
přichystal. Žáci trať sjeli dvakrát a lepší čas se jim počítal do celkového hodnocení. Nejrychleji červené a modré branky objela Klára 
Goláňová (7.B), 2. místo obsadila Kateřina Goláňová (7.A) a 3. skončila Karolína Mrlinová (7.A). Mezi kluky vyhrál Petr Dušek (7.B),  
2. skončil Stanislav Palát (7.B) a na 3. místě Petr Uhřík (7.B). Moc jsme si to užili. Ve čtvrtek byl uspořádán karneval. Téměř všichni se 
převlékli za všechny možné mrtvé, živé, strašidelné a vtipné bytosti. Když jsme začali tančit, Standa vzal baterku a udělal dobrý reflektor.  
To se nám líbilo. V pátek jsme mohli volně lyžovat. Po pátečním obědě proběhlo vyhlášení závodů v obřím slalomu, po kterém následovalo 
překvapení, což byl výborný zmrzlinový pohár – jahodová a vanilková zmrzlina se šlehačkou posypaná lentilkami a k tomu byl oplatek  
ve tvaru srdíčka. Na svahu se žákům věnovali tři instruktoři (L. Šenkeříková, T. Dopita, M. Dopitová), o zdravotní stav sedmáků pečovala 

zdravotnice H. Řehánková.                                                                                                                             převzato z postřehů žáků 7. ročníku 

TANČÍRNA 2015 
Kdo má rád pohyb, hudbu a tanec, jistě rád využije možnosti 
účastnit se na meziškolní taneční soutěži. My jsme velmi rádi byli 
součástí již desátého ročníku soutěže a vyslali jsme členky 
kroužku břišního tance a letos poprvé Zumbulky. Získali jsme 
nejen velkou zkušenost, inspiraci a motivaci do další práce, ale  
i ocenění. Eliška Hýžová byla oceněna zvláštním uznáním poroty.  
Děvčatům patří velký dík za výdrž a trpělivost, veškerý náročný 
program včetně několika vystoupení v Lidovém domě zvládla levou 
zadní. Děkujeme také našim „trenérkám“ Martě Tlaškové a Marii 
Tkadlecové.                            

Bc. Jitka Čechová 

NÁVŠTĚVA ČESKÉHO METEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU 
V pondělí 9. 3. 2015 navštívily žákyně Adéla Krejčí a Kateřina Janečková (9.A) Český hydrometeorologický ústav, pobočku v Ostravě. Tato 
exkurze se uskutečnila v rámci spolupráce naší ZŠ s ČHMÚ. Vedoucí oddělení klimatologie Ing. Pavel Lipina ukázal žákyním profesionální 
meteorologickou stanici, následně předvedl zpracování a archivování dat v počítači. „Mě se nejvíce líbila ta část pracoviště, kde se 
předpovídá počasí“, říká Kateřina. Představení metod a předpovídání počasí, to byla další součást exkurze. Adéla dodává: „Pro mě byl 
nejzajímavější archív ČHMÚ, kde jsme si prohlédly staré meteorologické zápisy ze Vsetína z roku 1923“. Celá exkurze byla zakončena 
přednáškou Klima Vsetína pana učitele Navrátila. Na závěr přednášky byla představena ukázka prací žáků naší školy.  
Celý den nás provázelo příjemné počasí, které nám zpříjemnilo zajímavý výlet. Další spolupráce se uskuteční v měsíci dubnu. Tentokrát 
meteorologové z Ostravy navštíví naší školu, aby se podívali na badatelskou výuku meteorologie na naší ZŠ.                   

RNDr. Bořek Navrátil 



  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENT 
Pro děti z 1.C a 3.B byl letošní adventní čas vyplněn zajímavým 
programem. Advent – to je očekávání – a aby to čekání nebylo 
příliš dlouhé, připravily si děti na každý adventní týden určitou 
aktivitu. Po tři pondělky se všichni scházeli u stromečku a povídali 
si o vánočních zvycích a zpívali koledy. První týden byl ve znamení 
lidových pranostik, děti se seznámily s postavami svatého Martina, 
Ondřeje, Barbory, Mikuláše a Lucie. Při zapálení druhé svíce  
na adventním věnci nás navštívily Barborka a Lucky a povídali 
jsme si o betlému. Poslední týden si třeťáci vyzkoušeli pečení 
vánočního cukroví, velice nás pobavily vánoční zvyky – lití vosku, 
pouštění lodiček, házení střevícem, krájení jablíčka. Vánočně nás 
naladily i různé vůně, patřící k tomuto období. Vše jsme si mohli 
vyzkoušet „na vlastní nos“. Tradičně nás navštívily děti z mateřské 
školy, pro které jsme připravili vánoční pohoštění a tvořivé dílny. 
Vyvrcholením bylo rozdávání dárečků, které všechny děti potěšily 
a s novými zážitky odcházely na vánoční prázdniny. 

Mgr. Světlana Záhorovská, Mgr. Dana Foltýnová 

 

NA FARMĚ AGROFYTO – HORNÍ LIDEČ 

27.5. 2015 žáci 4.B třídy v rámci projektu Bezpečně a zdravě do života navštívili v Horním Lidči farmu Agrofyto. Farmou nás provázely paní 
Ludmila Rumánková a paní Ludmila Mužikovská.  Farma se specializuje na chov dojnic. Krávy mají bílo černou barvu. Na přivítání nám 
připravili teplý čaj s koláčky a nemohlo chybět kravské mléko. Dozvěděli jsme se, co krávy žerou, jakou směsí je krmí a jak se připravuje 
siláž. Zajímavé je i podestýlání, které má svůj postup a smysl. Prošli jsme kolem jeslí pro telátka, pak kolem školky. Nahlédli jsme  
i do prostor, kde se krávy dojí a viděli veliký kontejner, ve kterém se mléko neustále promíchává a chladí. Pak ho cisternou odvezou  
do mlékárny ve Valašském Meziříčí. Dozvěděli jsme se, že Agrofyto je ekologickou farmou a kromě jiného např. krávy vůbec ve stáji 
nepřivazují. Venku jsme obdivovali mohutné stroje, které pracovníkům pomáhají při práci s kravami a na poli. Žáci si vyzkoušeli sednout  
i do traktoru. Nejzajímavější byly ale praktické činnosti, které pro nás připravila paní Rumánková a pracovnice Lísky. Na mlýnku žáci vyráběli 
pohánkové vločky a seznámili se se životem pohánky, mleli také pšenici. Poprvé v životě vyráběli sýr z kravského mléka a opravdu jim 
chutnal. Že dojení krávy není jednoduchá záležitost, si mohli žáci vyzkoušet na umělé krávě. Na závěr naší návštěvy jsme si pochutnali  
na malých klobáskách z hovězího masa, které se vyrábí v Lidečku, a také na tvarohové pomazánce s bylinkami. Každý žák dostal bio jogurt 
z Valašského Meziříčí, který se vyrábí právě z mléka této farmy. Děkujeme paní Rumánkové, paní Mužíkové a také paní Mikulcové za 
možnost sledovat jedno dopoledne život na farmě. Žákům se exkurze líbila, hodně se toho naučili a i prakticky zkusili. 

Mgr. Júlia Šicová 

ŠKOLA MÁ SVOU SUPERSTAR 

Ve čtvrtek 14.5. 2015 se v Kulturním domě uskutečnil 1. ročník okresní soutěže ve zpěvu, kterou pořádala ZŠ Trávníky ve spolupráci se ZŠ 
Luh. Naši školu reprezentovali dva zástupci. Za první kategorii to byla Terezka Barvová z 3.A, žáky druhého stupně zastupoval Zdeněk 
Halmazňa z 8.A. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 žáků z různých základních škol – Zašová, Horní Lideč, Liptál, Poličná, Nový Hrozenkov  
a další.  Bravurním pěveckým výkonem porotu ohromila Terezka Barvová se svou písní Hallellujah od A. Burke v českém překladu. Byl  
to především její zvučný hlas, rytmicky i intonačně bezchybné zvládnutí písně, které porota pozitivně hodnotila. Jedna z nejmladších účastnic 
překonala trému a zaslouženě obsadila první příčku. Milou odměnou jí byla karaoke sada s mikrofonem. Vysokou úrovní se vyznačovaly 
především výkony starších žáků. Repertoár byl skutečně rozmanitý. Zazněly písně českých, slovenských i světových interpretů – T. Klus,  
J. Kirschner, A. Langerová, Lana del Rey, Birdy nebo Adele. Píseň Don´t you remember od poslední jmenované zpěvačky si zvolil Zdeněk 
Halmazňa. Sametovým hlasem Zdeněk uchvátil nejen diváky - bouřlivým popleskem byl odměněn již v průběhu zpěvu - ale také jednoho  
z porotců, hudebníka Martina Filáka, finalistu slovenské soutěže Elán je elán. Píseň, obtížná svým rozsahem, patřila k těm nejzdařilejším, 
které v odpoledním programu zazněly. Zdeňkovo přirozené vystupování bylo odměněno Cenou poroty. Další pomyslnou cenu získal  
od diváků, kteří svým hlasitým potleskem jasně naznačili, kdo patří mezi jejich favority. Zdeňka přišla podpořit jeho rodina, učitelé  
i spolužáci. Po celou dobu soutěže panovala v sále příjemná atmosféra. Nezapomenutelný zážitek si odnesli jak soutěžící, tak diváci. Těšíme 
se na další ročník. 

Mgr. Eva Švachová 
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PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
Slavnostní večeře v restauraci, nocování ve škole, výlet vláčkem a 
návštěva jeskyní - to vše bylo připraveno pro prvňáčky, kteří 
navštěvují naši školní družinu. Přestože některé děti spinkaly bez 
rodičů a v cizím prostředí poprvé, užily si společnost svých 
kamarádů a paní vychovatelek s radostí a s potěšením.... 

Lucie Opletalová 

 

 

ŠKOLNÍ LIGA HÁZENÉ 2014/2015  
I v letošním roce se do školní ligy házené, projektu Klubu házené 
ve Vsetíně, zapojila i naše škola. Cílem projektu je nabídnout 
dětem mladšího školního věku tento stále populární sport.  
Pro žáky naší školy je účast v projektu vhodná, neboť mohou 
navštěvovat tréninky oddílu házené nedaleko svého bydliště. 
Samozřejmě není nutné zmiňovat význam sportovní aktivity  
pro zdraví, ale také pro postupné utváření dovedností  
pro kolektivní hru.  
Do projektu se zapojili žáci 2. až 5. tříd, tedy celkem osm tříd  
z naší ZŠ. Nejmladší děti se postupně od prvních krůčků, jako je 
například držení míče a přihrávky, propracovaly až k pokročilejším 
taktikám při hře. Příprava probíhala v hodinách tělesné výchovy 
pod vedením zkušeného trenéra házené pana Aleše Pospíšila. 
Vyvrcholením celého snažení byla účast na turnajích školní ligy 
v miniházené. Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci se v tomto školním 
roce účastnili mnoha turnajů mezi školami. Některá družstva byla 
velmi úspěšná.  A skutečně se podařilo žáky naší školy pro tento 
sport získat, mnozí z nich navštěvují tréninky házené v hale 
pravidelně a již dnes dosahují pěkných sportovních výsledků  
se svým oddílem. Poslední březnový den se vybraní žáci 4. a 5. 
tříd zúčastnili závěrečného turnaje v miniházené.  
Soutěžilo se o putovní pohár, který sice „naše“ děti nezískaly,  
ale za obrovskou snahu a bojovnost si všichni zaslouží velkou 
pochvalu. Děvčata vybojovala 3. místo a chlapci skončili čtvrtí.  

                        Mgr. Renáta Haschková 
 



  

 

NÁVŠTĚVA RODINNÉ FARMY  
ANEB „KDE SE BERE JÍDLO?“ 

Žáci 4.A třídy navštívili rodinnou farmu na Vartovně, aby se 
dozvěděli, odkud se bere jídlo. Hned na počátku byli překvapeni, 
neboť je přivítal nejen hospodář s hospodářkou, ale také domácí 
mazlíček oslík a ovčácký pes.  Celé dopoledne se seznamovali  
s životem na farmě a poznávali, jak funguje zdejší hospodářství. 
Plnili různé úkoly a mnozí si vyzkoušeli některou ze zemědělských 
prací. Ti nejodvážnější se pokoušeli podojit kozu. Ukázalo se,  
že to není snadné. Obyvatelé farmy pro nás přichystali farmářské 
občerstvení. Ochutnali jsme tři druhy mléka a na závěr si opekli 
nad ohništěm netradiční pečivo. Celá exkurze byla hodně 
zajímavá, moc se nám líbila a děkujeme farmářům za nevšední 
zážitky.                        Mgr. Renata Haschková 

 

SUPER VÝLET – VÝSTAVA HRY A KLAMY 

Čtvrtou únorovou středu jsme s naším školním kroužkem jeli  
do zlínského zámku. Právě se tam konala interaktivní výstava 
s názvem Hry a klamy. Protože jsme podobnou výstavu společně 
navštívili již před čtyřmi lety, tušili jsme, co neobvyklého a hlavně 
zajímavého nás čeká. Moc jsme se těšili. Všechny exponáty jsou 
určeny k tomu, aby si je člověk vyzkoušel. Některé vyžadují 
zručnost, jiné přemýšlení nebo trpělivost, ale také šikovnost, 
rychlost, postřeh a spolupráci. Zkrátka každý si pro sebe najde  
to nejlepší. Já si myslím, že nejzajímavější byly hry na postřeh. 
Velmi žádaný byl také exponát pro otisk těla, zvukovod  
a napodobení černé díry. Pozoruhodné byly také optické klamy. 
Zkrátka celá ta výstava byla úžasná. 

  Martin Dvořák, 5. třída, člen Klubu nadaných dětí při ZŠ Rokytnice 
. 

 ŽAKO 

Dne 6. 5 2015 jsme se vypravili do Kina Vatry na žákovskou konferenci, kterou pořádalo město Vsetín, Dům Kultury Vsetín, Muzeum regionu 
Valašsko, p.o. a ZŠ Sychrov. Tématem této konference byla historie holocaustu a druhé světové války na Valašsku. Žáci ze ZŠ Sychrov  
si pro nás připravili zajímavé referáty. Zpracovali například autentické vzpomínky paní Ilsy Reiner-Eichnerové, která je rodačkou ze Vsetína  
a patří mezi přeživší dobu holocaustu. Popsali nám také osvobozování Vsetína 4. května roku 1945 nebo pomníky a památníky Vsetína 
vztahující se ke 2. světové válce a holocaustu. Ke konci akce se konala soutěž, které se účastnili zástupci zapojených škol. Soutěžilo  
se v týmech po třech a jedním z týmů jsme byli i my ZŠ Rokytnice. Soutěž nakonec vyhrály 2 týmy ZŠ Sychrov- pořadatelé, jak se dalo 
očekávat. Je ale pravda, že znalosti všech zúčastněných týmů byly velmi vyrovnané a tak si vítězství musely opravdu vybojovat. Žádný tým, 
ani ten náš, neztratil více než dva body, což je vynikající. Smyslem této akce však nebylo soutěžit, ale připomenout si 70. výročí osvobození 
Vsetína a hrůzy holocaustu. Protože jako občané města Vsetína bychom měli mít tyto události pevně uchované v paměti a nikdy na ně 

nezapomenout.                                                                      Martina Zralá, 9.B 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD LONDÝN – PAŘÍŽ 

Ve dnech 23/04/2015 – 28/04/2015 se 38 dětí z 6. – 9. tříd naší školy vydalo na poznávací zájezd do Velké Británie a Francie. Ve čtvrtek 
ráno jsme se rozloučili se svými blízkými a následoval dlouhý a náročný přejezd Německem, Belgií a Francií. Až teprve v brzkých ranních 
hodinách jsme dorazili do přístavu Calais a před Eurotunelem prošli nutnou pasovou kontrolou. Pro mnohé bylo překvapením, že v tunelu  
i s autobusem pojedeme ve skutečnosti vlakem. Cesta přes kanál La Manche trvala jen 45 minut. Naším prvním cílem byl Londýn – hlavní 
město Spojeného království. Většina z nás viděla tuto metropoli poprvé a byla překvapena obrovským ruchem, davy lidí, spoustou velkých 
obchodů a množstvím historických památek. V průběhu tří dnů jsme mnohé navštívili nebo si je prohlédli při okružní cestě centrem Londýna. 
Prošli jsme se po Oxford Street, Trafalgar Square, Leicester Square, Piccadilly Circus, obdivovali Big Ben, nejvyšší evropskou budovu Shard 
(Střep), St. Paul’s Cathedral, Buckingham Palace, kde jsme byli svědky výměny stráží. Nepřehlédnutelnou kuriozitou byl také Tower Bridge. 
Jedná se o nejslavnější zvedací most vůbec. Dostali jsme se do jeho strojovny a do věží, které ukrývají muzeum. Samozřejmě jsme nemohli 
vynechat procházku k nultému poledníku v městské části Greenwich. Neodmyslitelnou dominantou Londýna je rovněž London Eye – obří 
vyhlídkové kolo s uzavřenými kabinami, do kterých se vejde 25 lidí. Počasí nám přálo, takže jsme měli pod sebou Londýn jako na dlani. Není 
možné v tak krátkém čase vidět vše, nenechali jsme si však ujít prohlídku muzea voskových figurín – Madame Tussauds. Mohli jsme 
užasnout nad množstvím slavných osobností a pořídit si fotografie s americkým prezidentem, britskou královnou, vévodkyní Kate, zpěváky 
One Direction, Rafaelem Nadalem aj. V muzeu ale nebylo možné jen tohle. Byla zde i strašidelná procházka v Chamber of Horrors  
a napínavé kino 4D. Dny ubíhaly rychle a třetí den jsme opouštěli hostitelské rodiny a ubírali se směrem do Francie. Zastavili jsme se ještě  
v historickém městě Rochester, které leží na řece Medway, a Canterbury s velkolepou katedrálou, A pak jsme se definitivně s ostrovem 
rozloučili. Opět následovala cesta Eurotunelem.Tu už jsme zvládli jako zkušení cestovatelé. Ve Francii jsme se ubytovali v hotelu Formule 1 
a další den ráno se před námi objevily krásy Paříže. Nejvíce nás uchvátila majestátnost Eiffelovy věže. Celá dvě patra jsme vyšlapali  
po svých a čekala nás odměna v podobě krásného výhledu. Přes Trocadéro jsme zamířili k Vítěznému oblouku, prošli se po hlavní ulici 
Champs – Elysées a s obdivem si prohlédli katedrálu Notre Dame. Den v Paříži jsme zakončili nákupy v Latinské čtvrti a projížďkou po řece 
Seině. Večer už nás čekal přejezd domů. Šest dnů rychle uteklo. Měli jsme příležitost seznámit se s atrakcemi a památkami jiných 
evropských zemí, vyzkoušeli si angličtinu v reálném světě, poznali jsme, jak žijí Angličané. I to, že se umíme postarat o sebe, je jistě dobrá 
životní zkušenost.                                                                   Mgr. Milada Vaňková 
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UKÁZKOVÉ HODINY NA NAŠÍ ŠKOLE 
V rámci projektu BADATELÉ cz, ve kterém je naše škola zapojena již třetí rok, se naši učitelé vzdělávali v moderní vyučovací metodě 
badatelského vyučování ve spolupráci se sdružením TEREZA Praha. Během této doby se naučili principům metody, vytvořili a otestovali 
několik výukových lekcí a ve spolupráci s 6 dalšími základními školami vytvořili i metodiku badatelského vyučování pro pedagogy z celé 
republiky. Letos projekt pokračoval náslechovými hodinami, kterých se na naší škole uskutečnilo celkem šest. Zúčastnilo se jich skoro dvacet 
učitelů z Karviné, Kroměříže, Otrokovic, Valašského Meziříčí a mnoha dalších míst, dokonce až z Olomouce a Brna. Přes velkou časovou  
i „mentální“ náročnost takové práce je pro pedagogy velmi přínosné se vzdělávat, stále zlepšovat svou práci, setkávat se s jinými učiteli  
a konzultovat s nimi nové možnosti. I proto považujeme tento projekt za velmi přínosný a jsme rádi, že bude dále pokračovat.  

Mgr. Tomáš Dopita,  Mgr. Liběna Dopitová 
 



  

 

EXKURZE V HI-TECH CENTRU UHERSKÝ BROD 
V rámci projektu "Centra vzdělávání" SOŠ J. Sousedíka Vsetín 
naše třída navštívila HI-TECH centrum Slováckých strojíren 
v Uherském Brodě. Na třech stanovištích jsme postupně 
programovali roboty a uváděli je do pohybu. Viděli jsme úžasného 
robota, který reagoval na barvy v místnosti a pracovali jsme  
s termokamerou. Seznámili jsme se s QR - kódy, učili jsme se je 
generovat a otevírat pomocí tabletů. NA X-BOXU kinect jsme si 
zahráli hry a zkoušeli práci se stavebnicí Boffin. Na závěr nás 
čekala návštěva 3D kina. Exkurze se nám líbila, byla poučná  
i zábavná. 

žáci 8. tříd 

SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO 2. ROČNÍK 

Spaní ve školní družině bylo tentokrát připraveno pro děti  
z druhých tříd. V pátek 24. dubna odpoledne jsme se vydali řádit 
do Dětského zábavního parku Galaxie ve Zlíně. Po návratu  
do školy děti k večeři spořádaly pizzu, a pak na ně čekalo poslední 
adrenalinové dobrodružství večera - stezka odvahy. V pelíškách se 
svou hračkou na spinkání děti usnuly rychle a tvrdě. Jen ráno si 
mohly některé z nich trochu déle přispat. Po ranní hygieně, snídani 
a úklidu družinových tříd, jsme si ještě rozdali památeční diplomy  
a rozloučili se.  

Lucie Opletalová 

TOULKY ZA KULTUROU 
30. září 2014 jsme se my, žáci druhého stupně, zúčastnili dějepisně–zeměpisné exkurze do Brna. Nejdříve jsme navštívili druhou největší 
kostnici v Evropě. V podzemí kostela sv. Jakuba byla teprve před dvěma lety zpřístupněna expozice s jedinečnými nálezy lidských ostatků  
a historických náhrobků. Počet pohřbených se odhaduje na více než 50 tisíc. Cestou do Moravského zemského muzea jsme se zastavili 
před moderním orlojem na náměstí Svobody a okukovali jsme brněnského draka (krokodýla) v průjezdu radnice. V muzeu na nás čekaly tři 
světové unikáty – nejslavnější keramická soška z údobí lovců mamutů – Věstonická venuše, kamenná hlava Kelta ze Mšeckých Žebrovic  
a železné meteority z Opavy – Kylešovic. Tato trojice už pravděpodobně k vidění jen tak nebude. Brněnské muzeum chce originál 
Věstonické venuše uložit na dlouhá desetiletí do trezoru. V brněnském planetáriu jsme poznávali historii ještě vzdálenější. Pohodlně usazeni 
v moderním digitáriu jsme se vznášeli do vesmíru a sledovali film Cesta za miliardou hvězd. Když jsme se vrátili zpátky na Zem, docela nám 
vyhládlo, a tak následovala přestávka na nákup občerstvení a suvenýrů. Na Vsetín jsme se vraceli plni nových vědomostí, dojmů  
a zážitků. 

Kateřina Janečková, 9.A 
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VELIKONOCE NA VALAŠSKU 
Každoročně využíváme možnost navštívit výchovně vzdělávací 
program „Velikonoce na Valašsku“ pořádaný Valašským muzeem  
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Letošní předvelikonoční 
počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme viděli cérky vynášející 
z vesnice „Morenu“ a ogary - rapačáře, kteří chodili po velikonoční 
koledě. Při návštěvě útulných valašských chaloupek jsme  
si „zablácenou“ procházku vynahradili - tetičky nás pohostily 
typickými valašskými pochoutkami - pučálkou a jidáši z kynutého 
těsta, strýčkové nám zase poutavě vyprávěli o velikonočních 
zvycích našich předků. Na závěr našeho výletu jsme se naučili 
plést tatary z vrbového proutí a voskem malovat kraslice, které 
jsme si odvezli s sebou domů.                                

Lucie Opletalová 

ZLÍNSKÝ VORVAŇ 
Ani letošní podzim se neobešel bez soutěžního klání ve zlínské 
sportovní hale, kde se sešlo přes třicet základních škol. V přátelské 
atmosféře se utkaly sportovní týmy, které měly prokázat schopnost 
týmové spolupráce a chuť férově si zasoutěžit. Náš velký dík  
za nasazení svých sil patří týmu ve složení: Filip Kovář (3.B), 
Matyáš Dědek (4.A), Šimon Sekula (5.B), Štěpán Žůrek (6.B), 
Klára Goláňová (7.A) a Bára Maštalířová (8.B). Jednotlivé soutěžní 
disciplíny prokládala mnohá taneční vystoupení, mezi něž se 
zařadila také naše taneční sestava Asmar koťata v zastoupení 
Anny Korytářové (3.B), Elišky Hýžové (3.A), Olivie Morvay (4.A), 
Lucie Čaníkové (7.A) a Terezy Pospíšilové (7.A). Všem patří dík  
za trpělivost, ochotu a úspěšnou reprezentaci. 

 Bc. Jitka Čechová 

JABLOŇOVÁ KARKULKA 
Na svatého Martina, tedy v úterý 11. listopadu 2014 jsme se za krásného slunečného počasí vydali na kopec, potěšit operkou Karkulka 
klienty Domova Jabloňová, kde nás velmi mile přivítali. Po zaslouženém potlesku děti ještě odpovídaly na všetečné dotazy klientů. Myslivec 
musel například vysvětlit, zda je jeho flinta nabitá či ne a jaké náboje do ní patří. Děti si však ze zvídavosti posluchačů nic nedělaly a ještě ji 
ocenily slovy „to jsme ale měli pozorné publikum“. Na rozloučenou pak ještě jako přídavek zazpívaly několik valašských písniček i vánočních 
koled a se sladkou odměnou a dobrým pocitem z vydařeného vystoupení se vracely domů. 

Mgr. Kristýna Bartoňová 
 

 
. 

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT A DEN BEZ BARIÉR 
V pondělí 22. 9. 2014 jsme se úspěšně zúčastnili mezinárodní 
osvětové kampaně, kde si žáci měli možnost vyzkoušet, jaké to je 
pohybovat se městem s různými handicapy. V rámci programu se 
školní týmy utkaly ve štafetě mezi handicapy, což obnášelo zdolat 
co nejrychleji překážkovou dráhu pro nevidomé pomocí slepecké 
hole. Následně bylo třeba projet co nejrychleji slalom na invalidním 
vozíku a mimo jiné měli také možnost vyzkoušet si jízdu na 
handbiku. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci těmto žákům: 
Natálie Žáková, Lukáš Bubela, Martin Dvořák, Daniel Barabáš, 
Monika Srněnská, Anna Kumbárová, Petr Hradil a Šimon Ambrůz. 

Bc. Jitka Čechová 

 

HRA NA DJEMBE 
V rámci hodin hudební výchovy měli žáci možnost si vyzkoušet hru 
na africké bubny s názvem djembe. Pod lektorským vedením 
našeho bývalého studenta, Lukáše Kamase, se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací nejen o původu zmiňovaného nástroje,  
ale i o způsobu hry na mnoho jiných perkusních nástrojů. Prakticky 
jsme se seznámili například s hrou na bonga, kongo, nebo  
na chřestidlo s názvem yabara. Chválihodné výkony dětí podtrhly 
přátelskou tvůrčí atmosféru neobvykle pojaté vyučovací hodiny. 
Nezapomenutelný zážitek byl jistě nejlepší motivací pro další 
hudební snažení. 

Mgr. Eva Švachová 

 



  

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - ULICE PLNÁ KOUZEL 
Pondělní dopoledne, 7. listopadu 2014, strávili žáci 2. stupně v „Ulici plné kouzel“ ve Valašském národním divadle v Karolince. 
Děj představení není jednoduché povyprávět, poněvadž je příběh doprovázen spoustou triků, tanečních a hudebních vystoupení, efektů  
a dalších netradičních prvků, které působí na fantazii každého diváka jiným způsobem. Všímavějším divákům však neuniklo, že se jednalo  
o nastínění lidského života pomocí výtvarných prvků černého divadla Metro z Prahy.  Žáci prožili s hlavním hrdinou jeden obyčejný den  
a možná trochu obyčejný život. Létající svítící předměty, zvířata, a dokonce i postavy strhly pozornost všech! Skákající otravné budíky, 
pokažené autíčko, neodbytné telefony, létající špagety, volejbal, zpívající černošky, tančící kostra, létající míče… Den může být plný zážitků, 
ale stejně jako v životě – vše má svůj konec. Většina přítomných po celou dobu představení intenzivně přemýšlela nad tím, jak je to vůbec 
všechno možné. Na konci nám herci ochotně prozradili své tajemství. Někteří z  diváků si mohli kouzlo černého divadla vyzkoušet na vlastní 
kůži přímo na jevišti. Pro všechny bylo představení velmi příjemným zážitkem.                         

Mgr. Petra Chmelařová a Mgr. Lenka Šenkeříková 

PRVŇÁCI A DRUHÁCI SI UŽILI JARNÍ LYŽOVÁNÍ 
Tradiční součástí akcí na naší škole je lyžařský výcvik, kterého se 
letos zúčastnilo 28 dětí z prvních tříd. Kurz proběhl v lyžařském 
areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích od 9. do 13. února. 
Děti byly rozděleny podle úrovně svých lyžařských dovedností  
do čtyř družstev a pod vedením instruktorů rozvíjely  
a zdokonalovaly své lyžařské umění. Všichni si zaslouží velkou 
pochvalu za snahu, především pak úplní začátečníci, z nichž 
někteří na závěr kurzu sjížděli i velkou sjezdovku. Lyžařské 
podmínky byly letos výborné – užili jsme si bohaté sněhové nadílky 
i slunečních paprsků. Výcvik byl zakončen závodem v obřím 
slalomu, kterého se zúčastnila většina dětí. Kromě lyžařských 
zkušeností a krásných zážitků si prvňáčci odvezli také účastnické 

listy, diplomy a drobné dárečky.                   Mgr. Magda Slováčková 

COUNTRY KARKULKA 
Pro velký ohlas publika vystoupili Skřivánci v letošním školním roce hned na dvou akcích. Svým zpěvem a dramatickým ztvárněním Červené 
Karkulky podpořili benefiční akci Country večer Domova Jitka, o. p. s., uvedenou 7. listopadu 2014 v malém sále vsetínského Domu kultury, 
na níž se představili i další umělci – např. country kapela Atapana, Dušan Dvořák se svými westernovými dovednostmi a také mladí 
tanečníci ze ZŠ Luh. Výtěžek akce bude použit jako příspěvek na nákup osobního automobilu, neboť se Domov Jitka dlouhodobě potýká 
s nedostatkem finančních prostředků na provozování svých služeb „Jsme rádi, že jsme měli možnost zazpívat si v novém prostředí  

a že Karkulka byla představena opět širšímu publiku. Zároveň držíme pěsti Domovu Jitka, aby se potřebný automobil podařilo 
zajistit co nejdříve.“                                                               Mgr. Petra Chmelařová 

 

PANGEA 
25. února se 31 žáků 4. a 5. ročníku a 18 dobrovolníků z 2. stupně 
zúčastnilo základního kola matematické soutěže Pangea. Cílem 
soutěže je přispět k rozvoji kladného vztahu k matematice 
a schopnosti aplikovat matematické dovednosti v různých 
situacích. Pangea byla založena v roce 2007 v Německu. Česká 
republika se do tohoto projektu zapojila v roce 2014. 
Na 15 úkolů nejrůznějšího zaměření a obtížnosti žáci řešili  
45 minut. Na 2. stupni si nejlépe v soutěži vedli žáci 6. ročníku. 
Lukáš Malý vyřešil správně 13 úkolů. Nejlepší výkon v 7. ročníku 
podal Michal Gerža (12 úkolů), v 8. ročníku Jiří Martišek splnil 
správně osm příkladů.                         

Mgr. Jana Holubcová  

MEDIA EDUCATION 

Je název projektu, na kterém naši žáci Petr Uhřík , Michal Gerža, Anna Kumbárová, Zuzana Nováková, Petr Chromčák, Kateřina Svižalová, 
Kateřina Kopecká, Monika Srněnská, Stanislav Palát, Patrik Machala, Eliška Stupková, Ondřej Surovčák, Júlia Povýšilová, Jan Mikač 
spolupracovali s firmou Euforall. Projekt reaguje na poptávku po specializovaném profesním vzdělání v oblasti mediálních dovedností, které 
v současné době jsou velmi důležitou částí marketingu. Děti byly rozděleny do 4 skupin – studií (audio, video, grafika, 3D tisk). Byl zadán 
společný úkol, vytvořit zprávy o činnosti na naší škole. Každá skupina úkol řešila za pomoci lektorů.  
Záznam a úprava zvuku – modul se zabýval problematikou snímání zvuku, a to jak u hudebních nástrojů a lidského hlasu (včetně 
vícestopého), tak snímání hluku a ruchů využitelných při přípravě zvukové stopy, editací záznamu, práce s MIDI a samply, míchání stop, 
masteringu v různých médiích. Výroba video spotů – modul v sobě kombinoval znalosti z dalších příbuzných oborů, jako jsou záznam 
zvuků, ozvučování, animace a digitální fotografie. Obsahem bylo zejména záznam videa, základy práce s digitální kamerou, převod videa 
pro editaci, animace, střih videa, ozvučení videa, dubbing, finalizace videa, včetně distribuce (TV, digiboardy, apod.). Počítačová grafika, 
grafická úprava tiskovin – výukový modul byl rozdělen na dvě nezávislé podoblasti: Tisková grafika a Počítačová grafika. Byly zde 
předvedeny např. rozdíly v přípravě grafických podkladů, účastníci se budou zabývat a návrhem bannerů, portálů a mnoha dalších platforem. 
Tvorba 3D modelů – děti se seznámily s principy tvorby 3D modelů, jejich využitím v praxi jak pro účely tvorby 3D animací pro video spoty, 
tak pro návrh konstrukčních částí a ověření jejich funkčnosti. Modul bude rozdělen na dvě nezávislé, komplementární podoblasti: Konstrukce 
3D modelů a 3D animace. Modul byl zakončen výrobou vlastních demoreelu. Výsledky celoročního snažení 17.6.2015 prezentovali spolu 
s dalšími 11 školami v Olomouci.                

                                                                              Ing. Ivana Kupková 
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ÚČAST ŽÁKŮ 7.A NA ŽABAKO 2015 
Po výborných zkušenostech z loňského roku jsme se i letos rozhodli zúčastnit žákovské badatelské konference. Protože už patříme mezi 
zkušené badatele, navázali jsme na výzkumnou práci svých předchůdců z programu GLOBE a pokračovali ve výzkumu našich dvou školních 
zahradních jezírek. Provedli jsme dvě podrobná pozorování, při kterých jsme zkoumali chemické a fyzikální vlastnosti vody – pH, 
koncentrace kyslíku a dusičnanů a také tvrdost vody. Zabývali jsme se ale také živočichy, kteří v tůňce žijí. Za pět let existence jsme objevili 
již 33 druhů živočichů a i letos jsme zaznamenali několik „nových tváří“. V našem jezírku se objevily larvy pakomárů a pakomárců, 
přívěskovec obecný, lasturnatky a zástupci vodulí. Ve zkoumání jezírek budeme pokračovat, ale už letos se nám rýsují jiné zajímavé objevy 

na příští ŽABAKO.                                                                          žáci 7. A 



  

 

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY V POLSKU 

V červnu 2015 se konaly v polském městě Połaniec Mezinárodní sportovní závody mládeže. Tým reprezentující město Vsetín byl složen 
z výběru žáků všech vsetínských škol. Za naši školu byli nominováni v atletice v běhu na 60 m Aleš Neumann, v běhu na 1000 Ondřej Kotrla, 
Kateřina Janečková, Matěj Slováček a Aleš Neumann soutěžili ve vrhu koulí, ve skoku dalekém startoval Ondřej Surovčák.  
Kateřina Janečková a Aleš Neumann nastoupili rovněž ve štafetě v běhu na 6x200 m. Volejbalový tým doplnila čtveřice děvčat  
Kateřina Janečková, Adéla Krejčí, Alžběta Doleželová a Tereza Maštalířová, v tomtéž sportu za chlapce nastoupili David Medved  
a Matěj Slováček. V malé kopané reprezentovali město Vsetín z naší školy Robin Kohout, Aleš Neumann a Ondřej Surovčák. Závodníci 
podávali výkony na hranici svých osobních možností. Ve výborném světle se ukázal zejména tým volejbalistek, kterému uniklo celkové 
vítězství v turnaji jen o malý krůček, ale s druhým místem a především s předvedenou hrou mohou být děvčata určitě spokojena. Volejbalový 
tým chlapcůstále postrádá nezbytnou přípravu na klubové úrovni, týmy z Polska a ze Slovenska jsou díky systematické práci v klubech 
v současnosti na zcela vyšší úrovni, nicméně chlapcům děkujeme přinejmenším za jejich bojovnost.  Fotbalisté doplatili na nízký  věkový 
průměr, avšak v turnaji předváděli velmi pěkný fotbal. Celkově skončili čtvrtí. V atletických disciplínách jsme museli kvůli zranění 
improvizovat, jindy nás zase zaskočila nedbalá práce startéra. Přesto se podařilo získat i několik medailových umístění. 

Kateřina Janečková     2. místo ve štafetě 6x200 m, 5. místo ve vrhu koulí                 tým volejbalistek    2. místo 
Ondřej Surovčák       2. místo ve štafetě 6x200 m, 5. místo ve skoku dalekém              tým fotbalistů      4. místo 
Ondřej Kotrla           3. místo v běhu na  1 000 m                                tým volejbalistů     4. místo 
Aleš Neumann        4. místo ve vrhu koulí, 7. místo v běhu na 60 m                   tým atletů         3. místo 
Matěj Slováček        6. místo ve vrhu koulí 
David Medved        8. místo v běhu na  1 000 m 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města a blahopřejeme k výborným výkonům.                     Mgr. Hynek  Hromada 

JABLÍČKOVÝ DEN 
V říjnu jsme ve   třídách 3.B  a 1.C uspořádali Jablíčkový den. Byl 
velice podařený díky dětem, ale především díky rodičům. Letos 
jsme ho pojmenovali „Co vyprávěla jablůňka“ a prolínal výukou 
celý týden od 20. - 24. října. Nejvíce aktivit proběhlo ve čtvrtek  
23. října. Děti přišly do školy oblečené v barvách jablíček. Některé 
měly opravdu povedené modely. Dalším úkolem pro děti bylo přes 
víkend vyrobit z libovolného materiálu jablko. Vyhodnoceno bylo 
nejhezčí a nejoriginálnější. Ve čtvrtek proběhla ochutnávka 
jablečných pokrmů, připravených z místních surovin. Vloni jsme 
z jablek lisovali přesnídávku, letos jsme v sušičce sušili křížaly  
a každý  si připravil svůj minizávin. Závěrem jsme si všichni připili 
domácím jablečným moštem. 

Mgr. Světlana Záhorovská 
 

JEDEN PŘÍBĚH DVOJÍM PEREM 
Několik žáků 2. stupně se letos zapojilo do literární soutěže Jeden 
příběh dvojím perem organizované ZŠ Trávníky. Úkolem dětí bylo 
libovolným způsobem dopsat zadaný text. Soutěž se odehrávala 
ve dvou kategoriích a hodnocena byla především tvůrčí neotřelost. 
Odměnou za úspěšnou účast žáků Karolíny Divoké (obsadila  
3. příčku), Honzy Březovjáka z 6.A a Júlii Povýšilové z 9.B - získali 
čestné uznání - byl zážitkový den, během kterého se setkali 
s šéfredaktorem literárního časopisu Texty Mgr. Pavlem Kotrlou, 
nakladatelem PhDr. Daliborem Malinou a básníkem Mgr. Jakubem 
Chrobákem, Ph.D. Celý den uzavřelo živé vysílání v rádiu Kostka, 
kde výherci poskytli rozhovor a přečetli svou povídku přímo  
do "éteru".  

Mgr. Eva Švachová 
 

 

JARNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC  
Ve středu 1. dubna se již potřetí konal volejbalový turnaj, který je pro žáky 2. stupně uspořádán vždy v období kolem Velikonoc. Celkem  
se přihlásilo deset družstev, která musela být smíšená. Týmy byly složeny převážně z kluků a holek z 8. a 9. tříd, pouze jedno družstvo 
utvořili žáci ze 7.B. Kapitáni své týmy rozlosovali do červené nebo modré skupiny. Každé družstvo odehrálo celkem čtyři zápasy po dvou 
setech do patnácti  bodů. Červenou skupinu tvořila tato družstva: BUFU, ŠMOULOVÉ, DIVOCÍ BOBŘI, DIVERGENTI A NEONI. V modré 
skupině hrály tyto týmy: SKILLERS 2015, LUKADKY, SKŘETI, ŘŮŽOVÍ PONÍCI A KULÍŠCI. V malé tělocvičně se odehrálo mnoho pěkných 
zápasů, které mnohdy rozhodl až poslední míč. Vítězové jednotlivých skupin se utkali o celkové prvenství, o 3. místo bojovali druzí v pořadí. 
Do finále se dostali Divocí bobři, vítězové červené skupiny, a LUKADKY, jednoznační favorité modré skupiny. V napínavém boji o pomyslné 
zlaté medaile zvítězil tým s názvem LUKADKY, který tvořili žáci 9.A Lukáš Kvapil, Kačka Janečková a Filip Čablík. Jana Hurtová, Ondra 
Hajdík a Karolína Drlíková, hrající pod názvem Divocí bobři, skončili celkově na pěkném 2. místě. Malé finále, boj o 3. místo, si zahrál tým 
Bufu a Skillers 2015. Vendula Frydrychová, Marek Zábranský a Ondra Surovčák, aneb Bufu z 9. B, podlehli ve dvou setech Bětce 
Doleželové, Štěpánu Evjákovi a Jirkovi Martíškovi. Zúčastněným třiceti žákům děkuji za klidný průběh turnaje, za předvedené výkony, 
vítězům gratuluji a všem sportovcům přeji mnoho dalších krásných volejbalových zážitků.  
 

1. LUKADKY Kateřina Janečková, Lukáš Kvapil, Filip Čablík 
2. DIVOCÍ BOBŘI Jana Hurtová, Karolína Drlíková, Ondřej Hajdík 
3. SKILLERS 2015 Alžběta Doleželová, Ondřej Evják, Jiří Martišek 
4. BUFU Vendula Frydrychová, Marek Zábranský, Ondřej Surovčák 
5. NEONI Nikola Nevolová, Tom Ondračka, Marek Ohryzek 
6. SKŘETI Tereza Maštalířová, Maríán Žabčík, David Medved 
7. KULÍŠCI Anna Kumbárová, Klára Goláňová, Daniel Martinec 
8. DIVERGENTI Renáta Černotová, Karolína Machalová, Adam Zgarba 
9. ŠMOULOVÉ Karolína Smilková, Františka Šťastná, Viktor Chrástecký 

10. RŮŽOVÍ PONÍCI Eliška Stupková, Viktorie Čunková, Radim Janča 

Mgr. Lenka Šenkeříková 
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VYNÁŠENÍ MAŘENY 
Již druhým rokem si žáci z 1.C a 3.B připomněli starý zvyk „vynášení Mařeny“. Samotnému aktu však předcházela pečlivá příprava. Starší 
děti si „Mařeny“ vyrobily samy, prvňáčkům pomohla paní učitelka. Celý týden si děti povídaly o velikonočních zvycích, připomněly si tradiční 
velikonoční pokrmy a vyzkoušely si přípravu jidášů, které s chutí snědly. Také se seznámily se starými způsoby barvení vajíček. Připravily  
si barvení v cibulových slupkách a výluhu z červené řepy. Vyvrcholením bylo vynesení „Mařeny“ a její vhození do místního náhonu. 
Samozřejmě s doprovodem příslušných říkadel. Tímto se definitivně rozloučily se zimou a do školy zpět přinesly tzv. „létéčka“ – vrbové 
proutky ozdobené barevnými stužkami – symbol nadcházejícího jara. Chlapci nezapomněli děvčata omladit svými tatary, za což dostali 
sladkou odměnu.                                                 Mgr. Dana Foltýnová a Mgr. Světlana Záhorovská 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  
Ve školním roce 2014/2015 v oblasti prevence rizikového chování působili vybraní žáci 9. tříd. Aktivně pracovali peer aktivisté  
Júlia Povýšilová, Vendula Frydrychová, Lukáš Kvapil, Honza Mikač a Barbora Hanušová v 6. třídách po celý školní rok. Každá třída II. stupně 
se zúčastnila v rámci prevence rizikového chování zajímavých besed. Záměrem celoroční práce i přednášek v oblasti prevence bylo pozitivní 
ovlivnění postojů i zájmů žáků naší školy, nalézání životních hodnot a nabídka vhodných volnočasových aktivit. Pokračovali jsme  
ve spolupráci s občanským sdružením Na cestě, Policii ČR, MVK, HZSZK a sdružením Most z Valašského Meziříčí. Zařadili jsme  
do programu prevence Etické dílny na prvním stupni. Pod vedením Ing. Kupkové byl zrealizován projektový den na téma kyberšikana. 
Přednášky mají pomoci vyvarovat se drog, promiskuity, AIDS, šikany a dalších forem rizikového chování. Ráda bych poděkovala  
za spolupráci kolegům, zvláště těm, kteří byli přímo zapojeni do programů a to jmenovitě Ivě. Kupkové, Janě. Holubcové, Bořku. 
Navrátilovi,Petře Chmelařové a výchovné poradkyni Evě Graclíkové. Považuji práci v oblasti prevence v tomto školním roce za zdařilou. 
Hodnotím kladně zaujetí pro práci se svými spolužáky u všech peer aktivistů, dokázali si udržet respekt i zájem o tyto hodiny mezi svými 
vrstevníky.  

                     školní metodik prevence Mgr. Dita Homolková 

SOUTĚŽ KONSTRUKTÉRŮ VODNÍCH RAKET  
Členové klubu nadaných dětí si sestrojili pod odborným dohledem vodní rakety. Na konstrukci použili dvě stejné petkové láhve, tvrdý papír, 
lepicí pásku, usměrňovací kroužky a nálepky na výzdobu. Největší důraz při konstrukci modelů se samozřejmě kladl na přesnost a pečlivost, 
jen tak mohly rakety vzlétnout třikrát a dolétnout co nejdále. Soutěž se konala na školní zahradě a do poslední chvíle byla napínavá. 
Nešikovnějším konstruktérem se nakonec stal Matyáš Blažek (3.A), jehož raketa při všech třech startech dolétla nejdále. Druhou příčku 
obsadil Daniel Barabáš (5.A) a pro třetí místo si s vlastnoručně vyrobenou raketou doletěl Vojtěch Vyroubal (2.B). Nejzdatnější konstruktéři 
obdrželi malé ocenění.                                                             Mgr. Renáta Haschková 
 

ŠKOLNÍ PLES  
V pátek 23.1. 2015 měli žáci naší školy možnost zaskotačit si a pobavit se na již tradičním školním plese, tentokrát ve stylu Francie.  
Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení, bohatá tombola, kulturní zážitek zprostředkovaný TancKlubem, soutěže, volba Miss  
a Missák 2015 a jako překvapení projekce „procházka Paříží“. K tanci hrála kapela ve složení pana Kašpara a pana Sušně, za což jim patří 
velký dík. Poděkovat se sluší také našim sponzorům – Knihkupectví Kalouš, Papírnictví Olšák, Bižukrámek, Lpt, Líska, Smíšené zboží  
U Karolů za jejich věcné dary do tomboly. Velmi si vážíme maminek za přispění k oblažení našich chuťových pohárků. Velký dík patří 
školnímu parlamentu, ale i všem ostatním, kteří se na přípravě a hladkém průběhu podíleli. Odvedli kus práce, děkujeme. 

Bc. Jitka Čechová 

SKŘIVÁNCI POTĚŠILI MIKULÁŠE 
V pátek 5. 12. 2014 bylo ve Vsetíně možné vidět čerty, čertice, 
anděly a především samotného Svatého Mikuláše, který 
odměňoval, jako obvykle, hodné děti. Někteří členové mikulášské 
družiny se nápadně podobali našim žákům devátých tříd.  
Od ranních hodin se v centru města kromě mikulášské družiny 
scházely děti ze vsetínských MŠ a zdobily stromečky, odpoledne 
pak náměstí patřilo starším dětem a jejich rodičům. V podvečer 
zazpívali Mikuláši i naši Skřivánci a stromeček na Dolním náměstí 

se opět, jako každý rok, rozsvítil.         Mgr. Petra Chmelařová 

U KRMELCE 
Ve čtvrtek 12. února 2015 jsme se s naší třídou 3.B vypravili  
na procházku do lesa. Do batůžku jsme si sbalili jídlo, pití  
a především pro zvířátka jablka, mrkev a usušené pečivo. Došli 
jsme do Machalova dvora a jídlo pro zvířátka jsme tam nechali v 
krmelci. Cestou jsme dělali andělíčky, skákali do sněhu, stavěli 
sněhuláky a hledali stopy od zvířátek. Na procházce zimní přírodou 
se nám všem líbilo. Příští rok ke krmelci opět vyrazíme. 

Kateřina Juřicová, 3.B 

TOČ SE, TOČ SE KOLOVRÁTKU 
Poslední adventní týden přišla mezi děti 1.C a 3.B paní učitelka Dopitová, která  nás seznámila s technikou předení na kolovrátku. Dověděli 
jsme se, že vrčení kolovrátku patřilo na Valašsku  k předvánoční době. Lidé se scházeli a povídali si v zimním období při spřádání ovčí vlny. 
Děti si přičichly k nadýchanému chomáčku ovčí vlny a paní učitelka jim předvedla, jak se spřádaná vlna stáčí do příze a navíjí se na cívku. 
Nejdříve se však ovčí rouno muselo vyčesat pomocí ostrých hrotů. Úplnou novinkou pro nás bylo plstění ovčí vlny – technikou za sucha. 
Připravili jsme si silný molitan, ovčí vlnu a plstící jehlu. Plstící jehla má po stranách drobné drážky, do nichž se vlákna vlny zachytávají  
a spletou se. Vlnu jsme nejdříve museli rozčesat, pak vložit do formiček a jehlou trpělivě píchat na podložce do vlny. Vyrobili jsme vánoční 
ozdůbku – hvězdičku – kterou jsme dozdobili dřevěnými korálky. I když se někteří z nás jehlou maličko píchli do prstíku a několik jehel jsme 
zlomili, tak se nám tato technika velice líbila.                                                                        Mgr. Světlana Záhorovská,  Mgr. Dana Foltýnová 
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POSTUP FLORBALISTŮ DO I. REGIONÁLNÍ LIGY 

V premiérovém ročníku se týmu naší školy podařilo naplnit předsezónní cíl, vyhrát II. florbalovou ligu. Za skvělým sportovním výsledkem 
nováčků stojí ukázková spolupráce celého týmu pod vedením kapitána Lukáše Kvapila, který se opíral o nejlepšího brankáře celé florbalové 
ligy Aleše Neumanna. Ten si udržel pozoruhodný průměr 1,3 branky na zápas a byl tak velkou oporou týmu. Nejvíce kanadských bodů  
v týmu získali Ondřej Surovčák 26 bodů (11 gólů, 15 asistencí), Lukáš Kvapil 21 bod (13 gólů a 8 asistencí) a Marek Zábranský 16 bodů  
(13 gólů a 3 asistence). Naši florbalisté byli na prvním místě tabulky od prvního turnajového dne. O celkovém vítězství rozhodl poslední hrací 
den (18. 3. 2015), kdy tým porazil jednoho z favoritů soutěže, ZŠ Horní Lideč, v poměru 5:0. Hráči společně se svým trenérem Bořkem 
Navrátilem se těšili na následující den, kdy se měla hrát baráž o I. ligu se ZŠ Halenkov, posledním týmem soutěže. Halenkovští bohužel 
zápas vzdali a prohráli tak kontumačně. Celou sezónu začínajícího florbalového týmu je možné hodnotit velmi pozitivně nejen z pohledu 
celkového výsledku florbalové ligy. Velmi důležité je, že se ve škole vytvořil nový florbalový duch, který motivuje i žáky nižších ročníků školy 
ke zdravému sportování s kamarády a hře s florbalovým míčkem. Po prvním velkém úspěchu nechceme stavět žádné „hvězdné mosty“, jsme 
si vědomi, že silný tým musí mít za sebou silnou hráčskou základnu. Příští ročník v I. lize bude pro nás velmi náročný, protože dojde v týmu  
k výrazné generační obměně. Náš cíl je skromný, chceme hrát pro tým, s radostí a nadšením. Umístění ve středu tabulky I. regionální 
florbalové ligy bude pro nás úspěchem. Ve škole chceme budovat kvalitní florbalové zázemí tak, aby se rokytnická základka stala další 
vsetínskou florbalovou baštou. 

Složení týmu: Lukáš Kvapil, Aleš Neumann / 9.A, Filip Polách, Ondřej Surovčák, Marek Zábranský, / 9.B, Štěpán Evják, Robin Kohout / 8.A,  
Viktor Chrástecký, Lukáš Kutěj, Marián Žabčík, Petr Dušek / 7.A, Lukáš Malý / 6.B 

RNDr. Bořek Navrátil 

FLORBAL  ORION CUP      

okrskové kolo     3. místo ve skupině   8. a 9. třída chlapci 
sestava: 
Lukáš Kvapil, Aleš Neumann / 9.A, Filip Polách, Ondřej Surovčák, 
Marek Zábranský,  / 9.B, Daniel Klímek, Robin Kohout / 8.A,  
Viktor Chrástecký, Lukáš Kutěj, Barbora Maštalířová,  
Marián Žabčík, Tom Ondračka 

Žáky připravil RNDr. Bořek Navrátil. 
 

 ATLETICKÁ VŠESTRANNOST 
Atletické naděje změřily své síly v okrskovém kole atletické 
všestrannosti, které se konalo na hřišti ZŠ Luh. Prvenství družstva 
chlapců i 3. místo děvčat znamenalo postup do okresního kola  
ve Valašském Meziříčí, kde chlapci obsadili 4. a děvčata 11. místo. 

       chlapci                           dívky         

Filip Verner / 1.C *               Viktroie Polanská / 1.B 
Hynek Mozga / 2.A              Anna Matošková / 2.A 
Adam Kotrla / 3.A                Kristýna Ježová / 3.A* 
Matyáš Dědek / 4.A              Adéla Šebestová / 4.A 
Daniel Barabáš / 5.A               Adriana Turková / 5.B 

* jen okrsek 

Žáky připravily vyučující I. stupně. 
 

ROKYTNICKÁ LAŤKA 

mladší žáci:    1.   Dominik Matoška     7.B    135 cm  
2.   Daniel Martinec      7.B   130 cm 
3.   Tomáš Calaba       6.A   120 cm 

 

mladší žákyně   1   Anna Kumbárová     7.B   130 cm 
2.   Klára Goláňová      7.B   125 cm 
3.   Karolína Mrlinová     7.A   125 cm 

 

starší žáci:     1.   Aleš Neumann       9.A    165 cm  
2.   Ondřej Surovčák      9.B   155 cm 
3.   David Horák         9.A   150 cm 

 

starší žákyně:   1   Kateřina Janečková    9.A   135 cm 
2.  Nikol Panošová      8.B   130 cm 
3.   Barbora Maštalířová   8.B   130 cm 

 

Soutěž pro žáky připravili žáci 9. tříd, Mgr. Lenka Šenkeříková  
 RNDr. Bořek Navrátil a Mgr. Hynek Hromada. 

 

HALOVÁ KOPANÁ 

okrskové kolo:    1. místo ve skupině        6. a 7. třída 
okresní kolo:      4. místo  
sestava:   
Petr Dušek, Dominik Matoška, Daniel Martinec, Patrik Pohořelský, 
Šimon Szczurek, Milan Urban / 7.B, Filip Medved,  
Štěpán Žůrek / 6.B 

okrskové kolo:    2. místo ve skupině        8. a 9. třída 
sestava:  
Filip Goláň, Aleš Neumann, Zdeněk Běťák, Lukáš Kvapil,  
Matěj Slováček / 9.A, Ondřej Surovčák, Filip Polách / 8.B,  
Robin Kohout / 8.A, David Medved / 8.B 

Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 
 

ROKYTNICKÁ MÍLE 

mladší žáci:       1. místo   Dominik Matoška    7.B     
2. místo   Patrik Kubaník      7.B     
3. místo   Filip Medved       6.B     

starší žáci:       1. místo   David Medved      8.B     
2. místo   Ondřej Kotrla       8.A     
3. místo   Marián Žabčík      8.B     

mladší žákyně :    1. místo   Karolína Mrlinová     7.A    
2. místo   Kateřina Kopecká     7.B     
3. místo   Karolína Daňková     6.A     

starší žákyně:     1. místo   Viktorie Čunková      8.A    
2. místo   Barbora Maštalířová  8.B     
3. místo   Aneta Kratochvílová  9.A  

Soutěž pro žáky připravili  

Mgr. Lenka Šenkeříková, Mgr. Hynek Hromada a RNDr. Bořek Navrátil. 

FLORBAL  ORION CUP      

okrskové kolo    3. místo ve skupině    6. a 7. třída chlapci 
sestava: 
Dominik Matoška, Petr Dušek, Milan Urban / 7.B, Tomáš Calaba, 
Martin Bzducha / 6.A, Lukáš Malý, Filip Medved, Radek Štěrba, 
Štěpán Žůrek / 6.B 

Žáky připravil RNDr. Bořek Navrátil. 
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POHÁR ROZHLASU 2015 

mladší žáci 2. místo 
okrskové kolo 3 352 bodů 

60 m 

Martin Bzducha 6.A 8,2 s 2. 

Daniel Martinec 7.B 8,8 s 6. 

Filip Medved 6.B 9,2 s 10. 

1000 m 

Dominik Matoška 7.B 3:20,3 min 2. 

Filip Medved 6.B 3:52,6 min 8. 

Tomáš Calaba 6.A 3:54,8 min 9. 

skok 
vysoký 

Václav Opletal 7.A 140 cm 2. 

Dominik Matoška 7.B 135 cm 7. 

Daniel Martinec 7.B 125 cm 9. 

skok 
daleký 

Petr Uhřík 7.B 418 cm 4. 

Tomáš Calaba 6.A 411 cm 5. 

Patrik Pohořelský 7.B 383 cm 9. 

hod 
míčkem 

Štěpán Žůrek 6.B 44,0 m 7. 

Martin Bzducha 6.A 43,0 m 9. 

Daniel Měkyna 6.B 42,4 m 10. 

4x60 m 
Bzducha M.,Medved D., 

 33,7 s 2. 
Martinec D., Matoška D. 

4x60 m 
Calaba T., Pohořelský P., 

 37,0 s 5. 
Uhřík P., Žůrek Š. 

Družstvo chlapců postoupilo do okresního kola. 
 

Žáky připravil RNDr. Bořek Navrátil a Mgr. Hynek Hromada. 

POHÁR ROZHLASU 2015 

mladší žákyně 1. místo 
okrskové kolo 4 048  bodů 

60 m 

Karolína Daňková  6.A 9,0 s 2.-4. 

Anna Kumbárová  7.B 9,1 s 5. 

Natálie Holčáková  7.A 9,2 s 6. 

600 m 

Karolína Mrlinová 7.A 2:00,8 min 1. 

Natálie Holčáková  7.A 2:04,7 min 2. 

Katrin Blizňáková 6.A 2:18,2 min 7. 

skok 
vysoký 

Anna Kumbárová  7.B 125 cm 1. 

Soňa Kotlárová  7.A 125 cm 2. 

Karolína Mrlinová  7.A 125 cm 3. 

skok 
daleký 

Klára Goláňová 7.B 372 cm 6. 

Soňa Kotlárová 7.A 372 cm 8. 

Katrin Blizňáková 6.A 281 cm 12. 

hod 
míčkem 

Klára Goláňová 7.B 35,7 m 1. 

Karolína Daňková  6.A 29,6 m 7. 

     

4x60 m 
Goláňová K., Kumbárová A.,  

 36,4  s 1. 
Daňková K., Holčáková N. 

4x60 m 
Zgarbová N., Mrlinová K.  

 39,4 s 5. 
Bizňáková K., Kotlárová S. 

Družstvo dívek postoupilo do okresního kola. 
 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková 

POHÁR ROZHLASU 2015 

starší žákyně 3. místo 
okrskové kolo 4 319 bodů 

60 m 

Viktorie Čunková 8.A 8,8 s 3. 

Barbora Maštalířová 8.B 9,1 s 7. 

Katrin Kelárková  9.A 11,0 s 11. 

800 m 

Viktorie Čunková 8.A 3:05,1 min 5. 

Tereza Maňáková 8.A 3:14,4 min 10. 

Aneta Kratochvílová  9.A 3:15,2 min 11. 

skok 
vysoký 

Kateřina Janečková  9.A 135 cm 1. 

Tereza Maštalířová  8.B 130 cm 4. 

Nikol Panošová  8.B 125 cm 8.-9. 

skok 
daleký 

Barbora Maštalířová 8.B 404 cm 5. 

Tereza Maňáková  8.B 358 cm 10. 

Nikola Zbranková 8.B 357 cm 11. 

vrh koulí 

Kateřina Janečková 9.A 8,48 m 3. 

Nikol Panošová 8.B 7,93 m 5. 

Nikola Zbranková  8.B 6,70 m 11. 

4x60 m 
Janečková K., Čunková V. 

 35,4 s 1.-3. 
Maštalířová B., Panošová N. 

4x60 m 
 

    
 

 
 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 

POHÁR ROZHLASU 2015 

starší žáci 1. místo 
okrskové kolo 5 375 bodů 

60 m 

Aleš Neumann      vyrovnaný RŠ 9.A 7,5 s  1.-3. 

Ondřej Surovčák 9.B 7,8 s 6.-8. 

Radim Janča 9.A 7,9 s 9. 

1500 m 

Ondřej Kotrla 8.A 5:02,6 min 1. 

Marián Žabčík 8.B 5:32,6 min 6. 

Ondřej Hajdík 9.A 5:36,2 min 8. 

skok 
vysoký 

Aleš Neumann 9.A 170 cm 1. 

David Horák 9.A 150 cm 5. 

Lukáš Tkadlec 9.B 140 cm 11. 

skok 
daleký 

Ondřej Surovčák 9.B 518  cm 5. 

David Medved 8.B 481 cm 7. 

Daniel Klímek 8.A 455 cm 10. 

vrh koulí 

Matěj Slováček 9.A 10,46 m 2. 

Daniel Klímek 8.A 10,28 m 3. 

Marián Žabčík 8.B 8,91 m 9. 

4x60 m 
Neumann A , Surovčák O.,  

 30,4 s 1. 
Janča R., Kotrla O. 

4x60 m 
Klímek D., Medved, 

 31,9 s 6. 
Žabčík M., Slováček M 

Družstvo chlapců postoupilo do okresního kola. 
 

Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

JAK VÁLČILI HUSITÉ  
Jak je již  zvykem,  i tento rok se na naší škole uskutečnilo dějepisné vystoupení, tentokrát v provedení  agentury Pernštejn  na téma   
“Jak válčili husité“.  Chlapci z devátých ročníků  nejprve  pomáhali  připravit náležitou historickou kulisu a sestavit vůz, který byl součástí tzv. 
vozové hradby z Žižkových dob. Členové skupiny historického šermu předvedli  zajímavou  podívanou, seznámili nás s vojenskou taktikou   
a představili nám zbraně, které se v té době používaly. Ke konci představení si pozvali na pódium i žáky, kteří si  mohli  kopie husitských 
zbraní potěžkat  a zapojit se do simulovaných bitev. Pořad  byl jako vždy poučný a přiblížil nám  jedno z významných období našich dějin, jež 
bylo pro český národ velmi složité.  Alespoň na chvíli jsme se mohli vcítit do atmosféry  dávných časů. 

Karolína Drlíková, Jana Hurtová, 9.A 
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POHÁR ROZHLASU 2015 
starší žáci 4. místo 
okresní kolo 5 231 bodů 

60 m 

Aleš Neumann       9.A 7,6 s  1. 

Ondřej Surovčák 9.B 8,0 s 5.-8. 

Radim Janča 9.A 8,0 s 5.-8. 

1500 m 

Ondřej Kotrla 8.A 4:49,2 min 1. 

Marián Žabčík 8.B 5:24,8 min 10. 

Ondřej Hajdík 9.A 5:25,2 min 11. 

skok 
vysoký 

Aleš Neumann 9.A 170 cm * 

David Horák 9.A 150 cm * 

Ondřej Hajdík 9.A DNS  * 

skok 
daleký 

David Horák 9.A 451  cm 11.-13. 

Daniel Klímek 8.A 442 cm 14. 

Ondřej Surovčák 9.B 397 cm 18. 

vrh koulí 

Matěj Slováček 9.A 10,64 m 4. 

Daniel Klímek 8.A 10,44 m 7. 

Marián Žabčík 8.B 8,90 m 15. 

4x60 m 
Neumann A , Surovčák O.,  

 30,4 s 2. 
Janča R., Kotrla O. 

4x60 m 
Klímek D., Horák D,, 

 32,3 s 8. 
Žabčík M., Slováček M. 

*Pro nepřízeň počasí se nekonal skok vysoký, výkony převzaty z okrskového kola 
 

Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

POHÁR ROZHLASU 2015 
mladší žákyně 5. místo 
okresní kolo  3 793 bodů 

60 m 

Karolína Daňková  6.A 9,2 s 8.-9. 

Anna Kumbárová  7.B 9,4 s 10. 

Natálie Holčáková  7.A 9,7 s 15 

1000 m 

Karolína Mrlinová 7.A 2:00,7 min 2.. 

Natálie Holčáková  7.A 2:06,3 min 9. 

Katrin Blizňáková 6.A 2:13,9 min 12. 

skok 
vysoký 

Anna Kumbárová  7.B 125 cm * 

Soňa Kotlárová  7.A 125 cm * 

Karolína Mrlinová  7.A 125 cm * 

skok 
daleký 

Klára Goláňová 7.B 349 cm 10. 

Soňa Kotlárová 7.A 324 cm 14. 

Katrin Blizňáková 6.A 296 cm 16. 

hod 
míčkem 

Klára Goláňová 7.B 35,3 m 6. 

Anna Kumbárová 7.B 29,6 m 7. 

Karolína Daňková 6.A 25,9 m 13. 

4x60 m 
Goláňová K., Kumbárová A.,  

 36,5  s 6. 
Daňková K., Holčáková N. 

4x60 m 
Zgarbová N., Mrlinová K.  

 38,3 s 8. 
Blizňáková K., Kotlárová S. 

*Pro nepřízeň počasí se nekonal skok vysoký, výkony převzaty z okrskového kola. 
 

Žáky připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 
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BIKEŘI NA VRCHOLCÍCH VALAŠSKA  
VKV je zkratka pro název cyklistické akce pro všechny, kteří jezdí 
na kole, nebo chtějí s touto sportovní aktivitou začít. V letošním 
roce je akce rozšířena pro nejmenší bikery ze základních  
a středních škol – VKV Junior. Cílem je v termínu od 4. dubna  
do 30. listopadu zdolat co nejvíce vrcholů, které jsou určeny 
pořadateli. Vrcholů je celkem 50. Učitelé ze ZŠ Rokytnice se 
rozhodli, že některé vrcholy zdolají společně se žáky. Jako cíl první 
společné vyjížďky byla vybrána Nivka. Dvacetikilometrové 
vyjížďky, jež se uskutečnila ve středu 13. května, se zúčastnilo 
osm žáků – Tomáš Calaba, Matěj Hrabina, Matěj Chalánek (6.A), 
Monika Koňaříková, Dan Měkyna, Radek Štěrba, Filip Medved  
(6.B), Marek Běťák (9.A), jako doprovod s nimi vyjel pan učitel 
Bořek Navrátil, Hynek Hromada a třídní paní učitelky 6. ročníků 
Petra Chmelařová a Lenka Šenkeříková. V sobotu 16. května se 
pan učitel Bořek Navrátil, Hynek Hromada a paní učitelka Lenka 
Šenkeříková vydala s dalšími žáky na druhý vrchol, který se tyčí  
nad Valašským Meziříčím, na rozhlednu Jarcová. Na kopec vyjeli 
tito žáci (celkem 11) Tomáš Calaba a Monika Běťáková ze 6.A, 
Monika Koňaříková, Radek Štěrba, Šimon Polách a Lukáš Malý  
ze třídy 6.B, ze 7.B se na sobotní výlet vydal Petr Uhřík a Zuzana 
Nováková, sestavu doplnily dvě žákyně z 8.B Karolína Smilková  
a Nikol Panošová (ta jela i se svou maminkou), na svůj druhý 
„vékávéčkový“ vrchol se vydal i Marek Běťák z 9.A. Společné 
zdolávání kopců se žákům líbilo, proto jsou v plánu i další vyjížďky.  

Mgr. Lenka Šenkeříková 

 

 

 
 
        Ondřej Kotrla / 8.A 
          nový rekordman  
         v běhu na 1 000 m 

                3:02,7 min 

ŠKOLNÍ REKORDY 
V letošním roce jsme byli svědky mnoha vynikajících atletických 
výkonů. Aleš Neumann v okrskovém kole Poháru rozhlasu 
dokázal opětovně vyrovnat školní rekord v běhu na 60 m časem 
7,5 vteřiny, jehož spoludržitelé jsou stále Dominik Panoš a Ondřej 
Ševčík, kteří v minulosti dosáhli na této trati stejně hodnotného 
výkonu.  
Zásluhou výborného běžce Ondřeje Kotrly na středních tratích byl 
posunut rekord v běhu na 1 000 m. Nový čas zapsaný to tabulky 
rekordů činí 3:02,7 min. Ondřejovi budeme příští rok držet palce, 
aby vylepšil také rekord v běhu na 1 500 m. Blahopřejeme! 

Mgr. Hynek Hromada 

ŠACHOVÉ GRAND PRIX ŠKOLNÍ MLÁDEŽE 2014 

Středa 26.11.2014 byla ve znamení velké šachové události, konal se okresní přebor žákovských družstev. Jelikož máme nadějné žáky  
v našich řadách, nemohli jsme si takovou příležitost nechat ujít. Minulý rok jsme se zúčastnili jako neznámí šachoví nováčci, letos jsme si 
odnesli zlaté medaile a postup do krajského kola, kde nakonec chlapci obsadili v konkurenci osmi týmů krásné 4. místo. Klukům patří velká 
gratulace a obdiv za několikahodinové klání v královské disciplíně.  

Složení družstva: Matěj Kopecký (2.A), Matěj Čech (3.A), Vladimír Kincl (4.A) a Martin Dvořák (5.A). 
Bc. Jitka Čechová 



  

 

 

 

BADMINTON                     

okresní kolo:    dívky  7. až  9. třída 
10. místo   Barbora Maštalířová, Tereza Maštalířová / 8.B     
11. místo    Alžběta Doleželová / 8.B, Klára Goláňová / 7.B  
12. místo    Monika Černotová, Markéta Černotová / 9.A  
    

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 

 

VYBÍJENÁ                        

dívky   6. a 7. třída 
okrskové kolo:     1. místo 
okresní kolo:      7. místo       
sestava:   
Karolína Mrlinová, Natálie Holčáková, Karolína Bačová, 
Soňa Kotlárová / 7.A, Klára Goláňová, Vanesa Jurásková,  
**Anna Kumbárová, Monika Srněnská, Kateřina Svižalová / 7.B, 
Natálie Zgarbová, Katrin Blizňáková, *Anita Daňková, 
 **Karolína Daňková / 6.A, *Vendula Sušňová / 6.B 
* jen okrsek                            ** jen okres 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 

BASKETBAL        
okrskové kolo     2. místo             8. a 9. tříd  dívky  
sestava:   
Kateřina Janečková, Adéla Krejčí, Barbora Hanušová,  
Lucie Adamíková, Aneta Kratochvílová / 9.A, Barbora Maštalířová, 
Nikola Nevolová / 8.B 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 
 

BASKETBAL        
okrskové kolo     2. místo            8. a 9. třída chlapci  
sestava:   
Filip Čablík, David Horák, Jan Mikač, Aleš Neumann,  
Lukáš Kvapil / 9.A, Oldřich Rác, Ondřej Surovčák / 9.B,  
Daniel Klímek / 8.A, David Medvěd / 8.B       

Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 
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VOLEJBAL  
okrskové kolo     2. místo          8. a 9. třída dívky 
sestava:   
Kateřina Janečková, Adéla Krejčí, Barbora Hanušová,  
Karolína Drlíková, Jana Hurtová / 9.A, Alžběta Doleželová,  
Barbora Maštalířová, Tereza Maštalířová / 8.B 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 

VOLEJBAL        
okrskové kolo     2. místo            8. a 9. třída chlapci 
sestava:   
Filip Goláň, Lukáš Kvapil, Matěj Slováček, Aleš Neumann  / 9.A, 
Ondřej Surovčák / 9.B, Štěpán Evják / 8.A, David Medved / 8.B  

Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

VYBÍJENÁ                      

chlapci   4. a 5. třída  
okrskové kolo:   2. místo          
sestava:   
Martin Dvořák, Daniel Barabáš, Lukáš Běťák, Ondřej Dobeš, 
Marek Loprais / 5.A, Adam Turek, Jakub Vyškovský,  
Šimon Sekula, Michael Medved, Damián Pavlík, Filip Tkadlec, 
Tomáš Proksa / 5.B   

Žáky připravila Mgr. Renáta Haschková. 

MALÁ KOPANÁ 

okrskové kolo:   1. místo                 8. a 9. třída 
sestava:   
Marek Běťák,  Filip Goláň, Lukáš Kvapil, Aleš Neumann, 
Matěj Slováček / 9.A, Filip Polách, Michal Rapant,  Adam Zgarba, 
Ondřej Surovčák / 9.B, Robin Kohout / 8.A, Michael Medved / 8.B 

okresní  kolo:    4. místo                 8. a 9. třída 
sestava:  
Marek Běťák,  Filip Čablík, Filip Goláň, Lukáš Kvapil,   
Matěj Slováček / 9.A, Filip Polách, Michal Rapant,  Adam Zgarba, 
Ondřej Surovčák / 9.B, Robin Kohout / 8.A, Michal Medved / 8.B 

 Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

 

MALÁ KOPANÁ 

chlapci  6. a 7. třída  
okrskové kolo:   2. místo ve skupině          
sestava:   
Petr Dušek, Milan Urban, Šimon Sczurek, Patrik Pohořelský / 7.B, 
Filip Medved, Šimon Polách, Štěpán Žůrek / 6.B 

Žáky připravili RNDr. Bořek Navrátil a Mgr. Hynek Hromada. 

 

VYBÍJENÁ    

chlapci   6. a 7. třída                   

okrskové kolo:   3. místo     
sestava:   
Petr Dušek, Dominik Matoška, Daniel Martinec, Šimon Szczurek, 
Milan Urban / 7.B, Tomáš Calaba, Matěj Chalánek / 6.A,  
Filip Medved, Daniel Měkyna, Šimon Polách, Štěpán Žůrek / 6.B 

Žáky připravili RNDr. Bořek Navrátil a Mgr. Hynek Hromada. 

 

 SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

Školní klub pod vedením paní vychovatelky Jitky Čechové každoročně organizuje pro žáky naší školy sběr starého papíru. Na celkovém 
množství nasbíraného papíru o hmotnosti 12 162 kg, se letos podobně jako v letech minulých podíleli až na výjimky žáci I. stupně.  
1. místo mezi třídními kolektivy získala 1.C, jejíž žáci společně nasbírali 2 798,5 kg papíru.  

1. místo    1.C    2 798,5 kg                     1. místo jednotlivci    Ondřej Souček / 1.C     1 315,5 kg 
2. místo    3.B    1 953,0 kg                     2. místo jednotlivci    Jakub Drozd / 4.A         559,0 kg 
3. místo    4.A    1 488,0 kg                     3. místo jednotlivci    Nela Šerá / 4.B           465,5 kg  

Bc. Jitka Čechová 

 



  

 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2015 
mladší žákyně 7. místo 
okresní kolo 5 392 bodů 

60 m 

Natálie Holčáková 7.A 9,0 s 506 b 9.-13. 

Karolína Daňková 6.A 9,3 s 435 b 22.-23. 

Klára Goláňová 7.B 9,5 s 391 b 28.-39. 

Karolína Mrlinová 7.A 9,6 s 369 b 40. 

      

600 m 

Karolína Mrlinová 7.A 2:00,4 min 498 b 11. 

Natálie Holčáková 7.A 2:01,2 min 491 b 12. 

Klára Goláňová 7.B 2:12,9 min 335 b 35. 

Karolína Daňková 6.A 2:15,7 min 302 b 43. 

      

skok 
vysoký 

Natálie Holčáková 7.A 120 cm 312 b 12.-16. 

Karolína Mrlinová 7.A 120 cm 312 b 12.-16. 

skok 
daleký 

Klára Goláňová 7.B 385 cm 274 b 8. 

Karolína Daňková 6.A 371 cm 244 b 11. 

      

hod 
míčkem 

Klára Goláňová 7.B 38,6 m 338 b 5. 

Karolína Daňková 6.A 28,3 m 215 b 37. 

Karolína Mrlinová 7.A 26,2 m 191 b 39. 

Natálie Holčáková 7.A 25,2 m 179 b 40. 

      

Jednotlivci: 
13. místo Natálie Holčáková 1488 bodů 
23. místo Karolína Mrlinová 1370  bodů 
27. místo Klára Goláňová 1338 bodů 
39. místo Karolína Daňková 1196  bodů 

     

  Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2015 
starší žáci 4. místo 
okresní kolo 6 672  bodů 

60 m 

Ondřej Surovčák 9.B 7,7 s 577 b 3. 

Ondřej Kotrla 8.A 8,0 s 492 b 14. 

Matěj Slováček 9.A 8,5 s 364 b 43. 

Daniel Klímek 8.A 8,1 s 465 b 21. 

      

1000 m 

Ondřej Kotrla  nový RŠ 8.A 3:02,7 min 638 b 3. 

Ondřej Surovčák 9.B 3:27,8 min 418 b 31. 

Daniel Klímek 8.A 3:35,8 min 357 b 41. 

Matěj Slováček 9.A 4:04,0 min 197 b 52. 

      

skok 
vysoký 

Ondřej Surovčák 9.B 152 cm 404 b 8. 

Matěj Slováček 9.A 143 cm 338 b 15. 

skok 
daleký 

Daniel Klímek 8.A 445 cm 281 b 16.-17. 

Ondřej Kotrla 8.A 436 cm 266 b 23. 

      

hod 
míčkem 

Daniel Klímek 8.A 67,4 m 458 b 4. 

Ondřej Kotrla 8.A 57,7 m 374 b 11. 

vrh  
koulí 

Matěj Slováček 9.A 11,25 m 561 b 4. 

Ondřej Surovčák 9.B 9,94 m 482 b 7. 

      

Jednotlivci: 
6. místo Ondřej Surovčák 1881 bodů 
9. místo Ondřej Kotrla 1770  bodů 
9. místo Matěj Slováček 1561 bodů 

26. místo Daniel Klímek 1460  bodů 
     

  Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2015 
mladší žáci 4. místo 
okresní kolo 4 549 bodů 

60 m 

Martin Bzducha 6.A 8,2 s 439 b 4. 

Václav Opletal  7.A 8,6 s 340 b 14. 

Tomáš Calaba  6.A 8,7 s 318 b 15.-24. 

Daniel Martinec  7.B 8,8 s 295 b 25.-27. 

Dominik Matoška  7.B 9,0 s 253 b 29.-31. 

800 m 

Dominik Matoška  7.B 2:41,4 min 377 b 12. 

Martin Bzducha 6.A 2:47,7 min 319 b 22. 

Daniel Martinec  7.B 2:49,4 min 305 b 24. 

Václav Opletal  7.A 2:52,9 min 275 b 28. 

Tomáš Calaba  6.A 3:56,9 min 243 b 30. 

skok 
vysoký 

Václav Opletal  7.A 1426 cm 331 b 7.-8. 

Dominik Matoška  7.B 133 cm 270 b 11.-12. 

Daniel Martinec  7.B   0 b  

skok 
daleký 

Martin Bzducha 6.A 432  cm 259 b 4. 

Tomáš Calaba  6.A 390 cm 190 b 14. 

hod 
míčkem 

Dominik Matoška  7.B 46,3 m 277 b 10. 

Martin Bzducha 6.A 41,3 m 235 b 20. 

Václav Opletal  7.A 40,1 m 225 b 25. 

Daniel Martinec  7.B 39,2 m 218 b 27. 

Tomáš Calaba  6.A 36,8 m 198 b 37. 

Jednotlivci: 
11. místo Martin Bzducha 1252 bodů 
12. místo Dominik Matoška 1177  bodů 
17. místo Václav Opletal 1171 bodů 
29. místo Tomáš Calaba   949  bodů 
35. místo Daniel Martinec 818 bodů 

  Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2015 
starší žákyně 4. místo 
okresní kolo 5 539  bodů 

60 m 

Kateřina Janečková  9.A 8,8 s 556 b 4.-7. 

Nikol Panošová  8.B 9,2 s 458 b 17. 

Barbora Maštalířová 8.B 9,3 s 435 b 21. 

Vendula Frydrychová 9.B 9,7 s 438 b 38. 

Nikola Zbranková  8.B 9,8 s 328 b 41. 

800 m 

Kateřina Janečková  9.A 3:04,6 min 324 b 19 

Barbora Maštalířová 8.B 3:08,8 min 288 b 21. 

Nikol Panošová  8.B 3:17,9 min 217 b 30. 

Nikola Zbranková  8.B 3:25,3 min 166 b 42. 

Vendula Frydrychová 9.B    DNS 

skok 
vysoký 

Kateřina Janečková  9.A 132 cm 429 b 3.-5. 

Barbora Maštalířová 8.B 132 cm 429 b 3.-5. 

Nikol Panošová  8.B 123 cm 340 b 10. 

skok 
daleký 

Nikola Zbranková  8.B 351 cm 202 b 18. 

Vendula Frydrychová 9.B    DNQ 

hod 
míčkem 

Barbora Maštalířová 8.B 45,5 m 423 b 3. 

Nikola Zbranková  8.B 24,9 m 176 b 18. 

vrh  
koulí 

Kateřina Janečková  9.A 8,04 m 402 b 5. 

Nikol Panošová  8.B 7,60 m  374 b 7. 

Vendula Frydrychová 9.B 7,23 m 350 b 9. 

Jednotlivci: 
5. místo Kateřina Janečková  1711 bodů 
8. místo Barbora Maštalířová 1575 bodů 

16. místo Nikol Panošová 1389 bodů 
46. místo Nikola Zbranková   872 bodů 
50. místo Vendula Frydrychová   698 bodů 

  Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 
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k

ti

ROKYTNICKÁ ŽABKA      1. ročník 
 

50 m 
1. Viktorie Šuláková     1.C     9,9 s 
2.  Viktorie Polanská     1.B    10,1 s 
3.  Julie Přikrylová       1.C   10,5 s 
 

1. Filip Verner         1.C     8,8 s 
2.  Lukáš Kovář        1.B      9,1 s 
3. Lukáš Malý         1.B      9,6 s 

skok daleký  
1. Viktorie Šuláková     1.C  250 cm 
2. Kateřina Březovjáková  1.A  234 cm 
3. Simona Kotlárová     1.A  227 cm 
   

1. Filip Verner         1.C  334 cm 
2. Ondřej Chytil        1.A  320 cm 

3. Lukáš Kovář        1.B  320 cm 

ROKYTNICKÁ ŽABKA      2. ročník 
 

50 m 
1.  Tereza Kobzová     2.A      8,9 s 
2.-3. Anna Matošková   2.A       9,0 s 
2.-3. Patricie Mojžíšová   2.A        9,0 s 
 

1. Hynek Mozga       2.A      8,0 s 
2. Jakub Mezihorák     2.A       8,6 s 
3. Petr Pavlovič       2.A       8,9 s 
 

skok daleký 
1. Adéla Růžičková     2.B   265 cm 
2. Terezie Pospíšilová   2.B   260 cm 
3.  Anna Matošková     2.A   250 cm 
   

1. Jakub Mezihorák     2.A   360 cm 
2. Hynek Mozga       2.A   330 cm 

3.  Michal Stuchlík      2.B   310 cm 

ROKYTNICKÁ ŽABKA      3. ročník 
 

50 m  
1. Kristýna Ježová     3.A      9,8 s 
2. Anna Janušová     3.A    10,6 s 
3.  Nikol Zeťáková      3.B     11,0s 
   

1. Filip Kovář         3.B      9,6 s 
2. Adam Kotrla        3.A      9,8 s 
3. Patrik Filgas        3.B    10,2 s 
 

skok daleký 
1. Kristýna Ježová      3.A   325 cm 
2.  Anna Janušová     3.A   289 cm 
3. Adéla Michutová     3.B   375 cm 
   

1. Adam Kotrla        3.A   330 cm 
2. Kryštof Žůrek        3.B   327 cm 
3.  Tobiáš Ostrčil       3.B   310 cm 
 s 

 
 

 
ROKYTNICKÁ ŽABKA      5. ročník 
 

50 m 
1.   Adéla Foltýnová   5.A      8,7 s 
2.-3.  Adriana Turková   5.B      8,7 s 
2.-3.  Monika Čížová    5.B      9,2 s 
 

1.-3.  Jiří Maloušek     5.A     8,6 s 
1.-3.  Daniel Barabáš    5.A      8,6 s 
1.-3.  Michael Medved   5.B     8,6 s 
 

skok daleký  
1. Adriana Turková     5.B   360 cm 
2. Monika Čížová      5.B   347 cm 
3.  Adéla Foltýnová     5.A   328 cm 
   

1. Daniel Barabáš      5.A   357 cm 
2. Michael Medved     5.B   350 cm 
3. Marek Loprais      5.A   340 cm 
 

ROKYTNICKÁ ŽABKA      4. ročník 
  

50 m 
1. Adéla Šebestová      4.B    8,9 s 
2. Veronika Nováková    4.B    9,0 s 
3.  Eliška Srněnská      4.B    9,3 s 
 

1. Matyáš Dědek       4.A    8,1 s 
2. Lukáš Bubela        4.A    9,2 s 
3.  Jakub Mikeš        4.B    9,4 s 
 

skok daleký  
1. Veronika Nováková    4.B  375 cm 
2. Eliška Srněnská      4.B  305 cm 
3. Adéla Šebestová      4.A  282 cm 
 

1. Matyáš Dědek       4.A  351 cm 
2. Jakub Mikeš        4.B  337 cm 
3.  Lukáš Bubela        4.A  320 cm 
 
 

 

McDONALD´S CUP   - malá kopaná 

chlapci        3. až  5. třída 

okrskové kolo:   8. místo 

sestava:   
Daniel Barabáš, Lukáš Běťák,  
Ondřej Dobeš, Marek Loprais / 5.A,  
Adam Turek, Šimon Sekula, Filip Tkadlec, 
Michael Medved, Damián Pavlík,  
Tomáš Proksa / 5.B, Patrik Filgas,  
Filip Kovář / 3.B 

Žáky připravil Mgr. Renáta Haschková a Mgr. 
Světlana Záhorovská. 

 

JAK 8.B DOBYLA OLOMOUC 
V úterý 2. 6. 2015 jsme se vypravili do Olomouce. Jako první jsme navštívili lanové centrum Veverák. Byly zde na výběr dvě trasy - jedna  
pro zdatné a druhá pro méně zdatné. Každý svou trasu zvládl a s dobrým pocitem jsme se přesunuli do nedaleké ZOO. Mohli jsme spatřit 
žirafy, klokany i medvědy, ale největší naší radostí byly kozy. Kdo se nebál, mohl si je pohladit, ba dokonce nakrmit. 
Po hodině a půl jsme se s obyvateli ZOO rozloučili a šli se podívat na Baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. 
Poté jsme se vrátili zpět do centra, kde jsme se mohli pokochat Katedrálou svatého Václava. K našemu potěšení jsme byli svědky hry  
na varhany. Při procházce centrem města jsme si prohlédli Olomoucký orloj a Sloup Nejsvětější Trojice, což je památka UNESCO. 
Posledním místem našeho výletu byla Pevnost poznání. Mohli jsme si vyzkoušet logické hádanky či hlavolamy, porovnat si váhu s planetami, 
viděli jsme model koryta řeky, model mozku, a také simulátor střelby z děla. Pak už následovala cesta zpět domů. 
Obrovský dík patří naší třídní paní učitelce Homolkové, která s námi tuto cestu absolvovala, a také panu učiteli Navrátilovi, který nám  
po Olomouci dělal průvodce.                                                              

Nikol Panošová, 8.B 
 

PROJEKT „BASKETBALDO ŠKOL“ 
V tomto školním roce se žáci 1. stupně zapojili také do projektu „Basketbal do škol“. Cílem projektu je získat děti mladšího školního věku  
pro tento stále populární sport. V hodinách tělesné výchovy děti nacvičovaly různorodé pohybové dovednosti, při kterých šlo především  
o dosažení co nejlepšího času. Po zvládnutí předepsaných dovedností navštívili hodiny tělocviku manželé Vašičkovi, basketbaloví trenéři  
a koordinátoři projektu, aby provedli závěrečné měření výkonů. Mnohým malým sportovcům naší školy se podařilo dosáhnout výborných 
časů. Za své snažení byli odměněni drobnými cenami. Vítězi se stali ovšem všichni, protože se naučili opět něco nového a přispěli ke své 
pohybové zdatnosti. Žáci 2.A třídy se dokonce zúčastnili i závěrečného turnaje v minibasketbalu ve sportovní hale na Lapači. Pečlivá 
příprava pod vedením pana učitele Navrátila se vyplatila, druháci obsadili vynikající první místo nejen ve vlastním turnaji, ale také 
v dovednostních soutěžích. 

Mgr. Renáta Haschková 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.vsetin.zsrokytnice.cz, o který se vzorně stará Mgr. Jana Holubcová. 
 

 

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. Hynek Hromada. 
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBU 

 Koloběžkové závody zručnosti 
 Návštěva psího útulku 
 Šachové Grand prix 2013 
 Halloweenské strašidelné odpoledne 
 Čertovské rojení – soutěživé odpoledne 
 Pečení perníčků 
 Velikonoce na dědině – skanzen Rožnov pod Radhoštěm 
 Valentýnský den, Valentýn. pošta, pečení pusinek 
 Slet čarodějnic – zábavné odpoledne 
 Minigolf Trávníky 
 Zlínský Vorvaň 
 Bowling v Luhu 
 Kuželna na Ohradě 
 Filmová představení v kině Vatra – „Tučňáci  
   z Madagaskaru“, „Putování s dinosaury“ 
 Divadelní představení „Retroškola“ v Lidovém domě 
 Divadlo kohútek – „Tři oříšky pro Popelku“, „Jak kašpárek 

 uzdravil princeznu“ 
 Solná jeskyně a Fitness Kohútek 
 Návštěva dětského oddělení Masarykovy knihovny 
 Tvoření v Masarykově knihovně 
 Horolezecká stěna v Alcedu 
 Hvězdárna Vsetín 
 Stará radnice – výstava vánočních ozdob 
 Stará radnice – výstava obrazů L. Klímka 
 Stará radnice – výstava „Šikovné ručičky dětí naší školičky“ 
 Pečení ve školní kuchyňce 
 Návštěva výstavy drobného zvířectva na Lapači 
 Návštěva ZOO koutku v Alcedu 
 Keramická tvoření v Alcedu 
 Zvířátková bojovka v lese 
 Exkurze hasičů 
 Exkurze Irisa Vsetín, Luh 
 Účast v taneční soutěži „Tančírna – břišní tance 
 Stolní tenis – turnaj vsetínských školních klubů 
 Účast na akci zdravotnické záchranné služby „Den s modrou 

 stuhou“ 

 Účast na akci „Evropský den bez aut a Den bez bariér“ 
 Účast na krajském veletrhu environmentálního vzdělávání  

 a výchovy „Den pro přírodu“ – hrad Malenovice 
 

VÍCEDENNÍ A VÍKENDOVÉ AKCE  

 Spaní ve školní družině – vítání prvňáčků, výlet do Teplic 
 n.B. 

 Spaní ve školní družině – druháci v zábavním parku Galaxie 
 Spaní ve školní družině – rozloučení se třeťáky – stanování 
 Minitábor Rajnochovice „ Po stopách draků“ 
 Návštěva divadelního představení ve Zlíně 
 Výlet do olomoucké ZOO 
 Výlet na rozhlednu Bražiská – Jarcová 
 Výlet – Moravská gobelínová manufaktura Valašské Meziříčí 
 Výlet do Luhačovic 
 Výlet do Kroměříže 

 

AKCE NEJN PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 Mikulášská nadílka 
 Podzimní a jarní sběrová akce 
 Předvánoční jarmark 
 Dětský karneval 
 Valentýnská pošta 
 Pohádková stezka a turnaj ve vybíjené k MDD 
 Školní ples 

 
Organizace některých akcí školní družiny (Dětský karneval, 
Valentýnská pošta, Pohádková stezka k Mezinárodnímu dni dětí, 
Halloweenské strašidelné odpoledne, Čertovské rojení, Slet 
čarodějnic) se neobešla bez pomoci žáků druhého stupně. 

 
 

Všechny aktivity pro děti po celý rok ochotně připravovaly 
vychovatelky školní družiny Lucie Opletalová, Hana Řehánková, 

Radka Tvarůžková a za školní klub Bc. Jitka Čechová. 

AKTIVITY KLUBU NADANÝCH DĚTÍ MENZA 

▫ Seznamovací hry, olympiáda v piškvorkách                     ▫ Beseda s filmem o zatmění Slunce a Měsíce 
▫ Hry na postřeh, řešení rébusů, osmisměrky, sudoku, křížovky         ▫ Návštěva interaktivní výstavy Hry a klamy 
▫ Puzzle soutěž                                       ▫ Program v knihovně „Jsi na tahu“, nové deskové hry 
▫ Turnaj v minigolfu                                     ▫ Hvězdárna – pozorování zatmění Slunce 
▫ Řešení hlavolamů, trénink paměti, znalostní soutěž                ▫ Hry na cvičení postřehu, řešení pavučin, pyramid, sudoku 
▫ Beseda s filmem – Jižní observatoř, hra Vesmírné pexeso           ▫ Rébusy, přesmyčky, ukrytá slova, číselné doplňovačky, bludiště 
▫ Program v knihovně – deskové hry „Jsi na tahu“                  ▫ Výroba vodních raket z pet-lahví 
▫ Sportovní olympiáda – soutěže v tělocvičně                     ▫ Soutěž konstruktérů vodních raket, vypouštění modelů 
▫ Prezentace vlastních deskových her                          
▫ Hledání pokladu s detektivní zápletkou                         
▫ Beseda s tvůrci komiksů a vlastní tvorba komiksů                           Mgr. Renáta Haschková a Mgr. Lenka Valchářová  

Bc. Jitka Čechová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorka komiksu Adéla Krejší, 9.A 


