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za vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích během celé školní docházky a za pěkný přístup k pohybovým aktivitám a sportu 

Alžběta DOLEŽELOVÁ / 9.A 

za všestrannost a dlouhodobou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích  

Robin KOHOUT / 9.A 

Letošní absolventi 

 

Jan BOGAR, Renáta ČERNOTOVÁ, Alžběta DOLEŽELOVÁ, Viktor CHRÁSTECKÝ, Lukáš KUTĚJ, Jiří MARTIŠEK,  
Barbora MAŠTALÍŘOVÁ, Tereza MAŠTALÍŘOVÁ, David MEDVED, Nikola NEVOLOVÁ, Marek OHRYZEK,  

Veronika OLIVOVÁ, Nikol PANOŠOVÁ, Jakub SMILEK, Karolína SMILKOVÁ, Františka ŠŤASTNÁ, František TROCHTA, 
Hanka VIŠVADEROVÁ, Nikola ZBRANKOVÁ, Tereza ZIVČÁKOVÁ, Marián ŽABČÍK 

 

Viktorie ČUNKOVÁ, Štěpán EVJÁK, Jaroslav FOJTŮ, Michaela GALETKOVÁ, Zdeněk HALMAZŇA,  
Silvie HENDRYCHOVÁ, Barbora CHMELAŘOVÁ, Markéta CHYTILOVÁ, Tomáš JAKUBKO, Michal KAŠPAR, Filip KHOL, 

Daniel KLÍMEK, Robin KOHOUT, Ondřej KOTRLA, Dalibor KUČERA, Tereza MAŇÁKOVÁ, Jakub POSPÍŠIL 
 

 

1.A Nela Krsková, Gideon Biak Lian Kam Khupsawn, 
Radim Jambor 

1.B  společná odměna pro celou třídu 

2.A  Simona Kotlárová, Nikola Křivová, David Malý 

2.B  Klára Mojžíšová, Jan Pastorčák 

2.C  Markéta Zeťáková, Matěj Šebesta, Filip Verner 

3.A  Klára Matějovská, Tereza Krátka 

3.B  Michaela Škývarová, Markéta Žídková 

4.A Tereza Gachová, Anna Janušová, Barbora Kasalová  

4.B  Matěj Mucha 

5.A Adéla Dohnalová, Vladimír Kincl,  

Štěpán Kratochvíl 

 

 

5.B Alžběta Pavlovičová, Lukáš Pastirčák  

6.A  Zuzana Houdková, Karolína Nováková,  

Marek Jaroslav Macháč 

6.B  Šimon Sekula 

7.A Karolína Divoká, Markéta Kopecká 

7.B  Eliška Pavlovičová, Lukáš Malý 

8.A Václav Opletal, Kateřina Goláňová 

8.B Michal Gerža 

9.A Jaroslav Fojtů, Silvie Hendrychová 

9.B Nikola Zbranková, Lukáš Kutěj  

 

 

1. místo     Marián ŽABČÍK     9.B       577 bodů 
2. místo     Filip MEDVED      7.B       451 bodů 
3. místo     David MEDVED     9.A       444 bodů 
 

1. místo     Barbora MAŠTALÍŘOVÁ    9.B      392 bodů 
2. místo     Karolína DAŇKOVÁ       7.A      379 bodů 

3. místo     Anna KUMBÁROVÁ      8.B      369 bodů 

SOUTĚŽ  „O nejlepšího sportovce školy“ 

CENA  ŠKOLNÍ  RADY 

Školní zpravodaj 
ČERVEN 2016 

9.A 

9.B 

 

Motto: 
„Když mi bylo 5 let, moje matka mi vždycky říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy,  

zeptali se mě, čím bych chtěl být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“.  

Řekli mi, že jsem nepochopil zadání a já jim řekl, že nepochopili život.“ 

 

 

 

 

.“ 
 
 
 

 
 

John Lennon 

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 6. ročníku podle počtu nasbíraných bodů.  

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

        1. místo    Martin Dvořák      6.A    87 bodů          1. místo   Michal Gerža      8.B    124 bodů 
        2. místo   Lukáš Malý        7.B    73 bodů          2. místo   Stanislav Palát     8.B       58 bodů 
        3. místo   Jakub Vyškovský    6.B    70 bodů          3. místo   Nikol Panošová    9.B     44 bodů 

        4. místo   Kristýna Kocůrková   7.A    58 bodů          4. místo   Petr Chromčák     8.A     40 bodů 

        5. místo   Karolína Divoká     7.A    31 bodů          5. místo   Anna Kumbárová   8.B      39 bodů 
 

O vyhodnocení celoroční soutěže Rokytnické hlavičky se postarala Mgr. Jana Holubcová. 
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ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE OLYMPIÁDY Z NĚMECKÉHO JAZYKA 
Na okresním kole olympiády německého jazyka ve Valašském Meziříčí naši školu reprezentoval nadějný němčinář z řad našich žáků - 
Standa Palát z 8. B. Konkurence zde byla velmi silná, neboť se na jiných školách učí německý jazyk např. o rok déle, popř. jsou žáci  
ve třídách děleni do skupin. Úvodní poslechovou část Standa zvládl výborně, což mu v celkovém hodnocení velmi pomohlo. Z typů úloh se 
zde objevovalo doplnění informací, výběr správné odpovědi, popř. určení tvrzení, zda je pravdivé, či nikoliv.V ústní části si každý soutěžící 
nejdříve vylosoval jedno z témat. Po krátké přípravě se nejdříve představil porotě, poté krátce (přibližně 5 minut) pohovořil na zvolené téma, 
k čemuž se obvykle vztahoval i obrázek, který bylo třeba co nejlépe popsat. V závěru ústní části byla žákovi sdělena situace, na niž měl 
pohotově a vhodně reagovat. Např. Jak pomáháš rodičům doma? Co řekneš, když ti na návštěvě nechutná oběd? Hodnotila se pohotovost  
a kreativita, gramatika i rozsah slovní zásoby. Standa si vylosoval téma Kleidung (Oblečení), což byla jediná otázka, kterou si vylosovat 
nepřál. Navzdory trémě bojoval statečně a s úsměvem. Porotu zaujal již při představování díky svým netradičním koníčkům jako je 
lukostřelba nebo potápění. Nejvíc obdivu si vysloužil za užívání vedlejších vět, pohotové reakce a za svou vynikající výslovnost. Klobouk 
dolů! Standa se umístil na krásném třetím místě, k čemuž mu srdečně blahopřejeme. 

Mgr. Petra Chmelařová 

ŽÁKYNĚ 5. TŘÍD VYBOJOVALY STŘÍBRNÉ MEDAILE V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE VE VYBÍJENÉ 
Na jaře tohoto roku se družstvu dívek pátých tříd podařilo vyhrát okrskové kolo soutěže a tím si zajistit postup do kola okresního. V okresním 
kole, které se konalo ve Valašském Meziříčí, naše družstvo v konkurenci pěti týmů opět zvítězilo a tak získalo možnost bojovat v kole 
krajském. I krajské kolo se konalo ve Valašském Meziříčí, tentokrát se jej účastnili vítězové všech čtyř okresních kol ze Zlínského kraje. Tedy 
kromě dívčího družstva naší školy také celky ZŠ Záhumení Kroměříž, ZŠ Uherský Brod, ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem a také 
tým pořádající školy – ZŠ Šafaříkova. Všechny týmy měly kvalitní hráčky a každé utkání bylo do poslední chvíle velmi napínavé. Našemu 
družstvu se ve vzájemných zápasech podařilo třikrát zvítězit, jedinou porážku utržilo od pozdějšího vítěze soutěže, týmu ZŠ z Bystřice  
pod Hostýnem. Tyto výsledky vynesly rokytnickým školačkám druhé místo v kraji. Gratulujeme a děkujeme dívkám za výbornou reprezentaci 
školy.                                                                            Mgr. Renáta Haschková 

DEN ZEMĚ S ČHMÚ 
U příležitosti Dne Země nás letos navštívili pracovníci ČHMÚ Ostrava. Žáci 5.-9. tříd se zúčastnili dvouhodinové besedy na téma 
meteorologie a klimatologie. Na úvod nás Mgr. Miroslav Řepka seznámil s meteorologickou stanicí v hodnotě půl miliónu korun, která 
zpracovává data pro ČHMÚ. Měli jsme jedinečnou možnost ji spatřit na vlastní oči. Poté jsme se dozvěděli zajímavé informace o klimatických 
extrémech v Česku a ve světě v podání vedoucího oddělení meteorologie a klimatologie Ing. Pavla Lipiny. Následovala přednáška RNDr. 
Romana Volného, vedoucího předpovědi počasí pro severo-východní Moravu. Na závěr nám RNDr. Vladimíra Volná, vedoucí čistoty ovzduší 
pro severovýchodní Moravu, radila jak doma topit a proč bychom neměli pálit plasty či staré oblečení. A co žáky nejvíce zaujalo? Jedním  
z nejzajímavějších témat byly bezesporu klimatické extrémy ve světě. Dozvěděli jsme se například, že nejnižší teplota -89,2 °C byla 
naměřena na Antarktidě. Největší mráz v Africe byl zaznamenán v Ifrane v Maroku. Dne 11. 2. 1935 zde neměřili -23,9 °C. Překvapilo nás, 
že na poušti Atacama na stanici Arica 15 let nepršelo. Nepředstavitelné. V několika atlasech jsme si našli, že nejvyšší naměřená teplota 
vzduchu na světě byla naměřena v El Azizia v Libyi. V roce 1922 zde meteorologové naměřili až 57,8 °C ve stínu. Bylo ale zjištěno,  
že sloužící meteorolog přečetl hodnotu špatně, proto rekord nebyl uznán. Dodnes je v platnosti nejvyšší naměřená hodnota 56,7  °C ze dne 
10. 7. 1913 v USA v Údolí smrti. 

Z rozhovoru s Pavlem Lipinou:  
Proč jste si pro spolupráci vybrali právě naši školu? „Jednak proto, že již delší dobu spolupracuji Bořkem Navrátilem, ale i proto, že se nám 
vaše škola z hlediska životního prostředí líbí.“ Provozujete tyto přednášky i na jiných školách? „De facto ne. Představit si to dokážeme,  
ale bylo by to časově náročné. Vaše škola je tudíž výjimečná záležitost.“ Co vás na vašem povolání nejvíce baví? „Samotná meteorologie. 
Práce je pro mě zároveň koníčkem.“ Můžete porovnat náročnost práce učitele a meteorologa? Je vaše práce náročnější? „Ne, to určitě ne. 
Má práce je jiná, ale těžší ne. Meteorologie je velice důležitá věda, poněvadž na ní závisí náš každodenní život“. 

Vážíme si spolupráce s ostravskými odborníky a touto cestou bychom chtěli meteorologům poděkovat za jejich návštěvu. Naše spolupráce 
nekončí. Již v květnu jsme se těšili na další návštěvu. Z Ústí nad Labem k nám přijela hlavní fenoložka ČHMÚ Ph.D. Lenka Hájková. 

Nikol Panošová, 9.B 
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
kategorie  1. třídy      školní kolo  
1. místo   Karolína Mlčáková / 1.B       
2. místo   Radim Jambor / 1.A 
3. místo    Nela Krsková / 1.A 

kategorie 2. a 3. třídy   školní kolo 
1. místo   Nikola Křivová  / 2.A      
2. místo   Tereza Krátka / 3.A 
3. místo    Michal Mikulka / 3.B  

kategorie  4. třídy      školní kolo 
1. místo   Tereza Gachová / 4.A        

2. místo   Kristina Válková / 4.B 
3. místo    David Dědek / 4.B 

kategorie  5. třídy      školní kolo 
1. místo   Eliška Srněnská / 5.B   
2. místo   Matěj Juráň / 5.A  
3. místo    Alžběta Pavlovičová / 5.B 

Žáky připravily třídní učitelky I. stupně. 

kategorie  6. - 7. třídy    školní kolo 
1. místo   Eliška Pavlovičová  / 7.B       postup do okrskového kola  
2. místo   Jan Březovják / 7.A 
3. místo   Adéla Foltýnová / 6.A 

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

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

ROKYTNICKÁ KRÁKORKA 

Kategorie 1. až 3.ročník             
1. místo  Veronika Melichaříková / 2.B      
2. místo  Gideon Khupsawn / 1.A 
3. místo  Karolína Matochová / 3.A 

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

Kategorie 6. a 7. ročník 
1. místo  Markéta Kopecká / 7.A  
2. místo  Kateřina Krupičková / 7.B 
3. místo  Lucie Turýnová / 6.B 

Kategorie 8. a 9. ročník 
1. místo  Zdeněk Halmazňa / 9.A    
2. místo  Natálie Holčáková / 8.A 
3. místo  Markéta Babicová / 8.A 

Zvláštní ocenění obdržela Babora Divoká ze 7.A  
a Soňa Kotlárová 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 Záhorovskám  

Mgr. Júlia Šicová, Mgr. Eva Švachová a Mgr Petra Chmelařová. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „O POKLAD STRÝCA JURÁŠA“ 

V letošním školním roce se žáci 2. stupně opět zapojili do literární 
soutěže „O poklad strýca Juráša“, kterou každoročně vyhlašuje 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Jelikož si v roce 2016 
připomínala Česká republika 700. výročí narození Karla IV., nesla 
literární soutěž podtitul „Jak to tenkrát bylo s králem“. Žáci mohli 
téma zpracovat formou prózy, poezie či komiksu. 

Do soutěže se zapojila celá řada žáků z naší školy, kteří byli velmi 
úspěšní. Největšího úspěchu v literární soutěži dosáhl 
Michal Gerža, který byl ve středu 1. června v Praze v Nostickém 
paláci pasován na RYTÍŘE ŘÁDU KRÁSNÉHO SLOVA. Cenu 
vyhlašuje od roku 2001 Klub dětských knihoven SKIP ČR a Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR. V tomto roce, kdy 
soutěž proběhla již podesáté,  ocenění získala herečka a dabérka 
Taťjána Medvedvecká a spisovatelka Daniela Fisherová. Letošní 
ročník byl unikátní, jelikož na rytíře byl poprvé pasován devítiletý 
český chlapec žijící trvale v Chicagu, který plynně mluví anglicky  
a česky.  

Každý rytíř musel složit tento slib: „Ve jménu pohádek, románů  
a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, knihovníků, 
spisovatelů a interpretů, pasuji tě na rytíře Řádu krásného slova  
a jmenuji tě členem Malé rady. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky  
a statečně se bij za vše dobré, co je v nich psáno. Slibuješ?“  
Umístění žáků v městském kole: 
kategorie POEZIE  6. a 7. třída  
1. místo  Nikol Vráblíková / 7.B  
kategorie PRÓZA   6. a 7. třída  
2. místo  Tomáš Proksa  / 6.B 
3. místo  Karolína Divoká  / 7.A 
kategorie PRÓZA    8. a 9. třída  

1. místo  Michal Gerža / 8.B  
3. místo  Nikol Panošová / 9.B  
kategorie POEZIE   8. a 9. třída  
2. místo  Daniel Kachtík / 8.A  
3. místo  Ondřej Kalus / 8.A   
kategorie KOMIKS   8. a 9. třída  
2. místo  Renáta Černotová / 9.B 
3. místo  Tereza Maštalířová / 9.B  
   

Umístění žáků v okresním kole: 
kategorie PRÓZA    8. a 9. třída  

2. místo  Michal Gerža / 8.B  
kategorie POEZIE   8. a 9. třída  
2. místo  Daniel Kachtík / 8.A 
kategorie KOMIKS   8. a 9. třída 
2. místo  Tereza Maštalířová / 9.B     

1. místo v krajské soutěži pro nejlepší dětské autory obsadil 
se svým literárním dílem Michal Gerža z 8.B. 

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

 

OLYMPIÁDA Z JAZYKA NĚMECKÉHO 
Ve čtvrtek 14. ledna se uskutečnila 1. část školního kola - písemná 
část a poslech. O týden později se uskutečnila 2. část - 
konverzace, kam postoupili jen ti nejodvážnější a nejlepší německy 
hovořící žáci z naší školy. Vítězům blahopřejeme a přejeme 
spoustu dalších úspěchů nejen při využití němčiny. 

školní kolo 
1. místo   Stanislav Palát / 8.B 

2. místo   Veronika Olivová / 9.B   

3. místo  Renáta Černotová / 9.B 
Žáky a soutěž připravila Mgr. Petra Chmelařová. 

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

školní kolo 
1. místo   Renáta Černotová / 9.B       

2. místo   Filip Jaromír Večeřa / 8.B    
3. místo  Stanislav Palát / 8.B  

Do okresního kola postoupila Renáta Černotová. 

Žáky připravila Mgr. Dita Homolková. 



  

 

 PYTHAGORIÁDA 

5. ročník    úspěšní řešitelé školního kola   
Vladimír Kincl / 5.A              14 bodů    okresní kolo 
Matyáš Dědek / 5.A              11 bodů   
Jan Matějíček / 5.A              10 bodů    okresní kolo 
Lukáš Pastirčák / 5.B              9 bodů   okresní kolo 
6. ročník    úspěšní řešitelé školního kola 
Martin Dvořák / 6.A              13 bodů 
Jakub Vyškovský / 6.B            11 bodů 
Adéla Foltýnová / 6.A              9 bodů   

7. ročník    úspěšní řešitelé školního kola 
Lukáš Malý / 7.B                 4 body    
Zuzana Kašparová / 7.A            4 body 
Michal Klícha / 7.A               4 body  

8. ročník    úspěšní řešitelé školního kola 
Anna Kumbárová / 8.B             8 bodů 
Michal Gerža / 8.B                8 bodů 

okresní kolo   6. ročník 
2.-3. pořadí    Martin Dvořák / 6.A    10 bodů  
V okresním kole soutěžilo 29 žáků, z toho 6 úspěšných řešitelů. 

okresní kolo   5. ročník 
2.-3.  pořadí    Vladimír Kincl / 5. A     14 bodů 
9.-11. pořadí    Lukáš Pastirčák /  5. B    11 bodů 
9.-11. pořadí    Jan Matějíček / 5. A     11 bodů 
V okresním kole soutěžilo 29 žáků, z toho 15 úspěšných řešitelů. 

Žáky připravili Mgr. Renáta Haschková, Mgr. Júlia Šicová,  

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

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O KOČKÁCH A JINÝCH ZVÍŘATECH 
ZŠ Trávníky pořádala letos již 11. ročník výtvarné soutěže, 
tentokrát pod názvem O kočkách a jiných zvířatech. 
Z prvního stupně bylo odesláno 15 prací a byli jsme úspěšní.  
V 1. kategorii pro děti z 1. a 2. tříd obsadila druhé místo Tereza 
Šťastná ze třídy 2.C, ve 2. kategorii pro žáky 3. až 5. tříd se na třetí 
pozici umístila Tereza Krátka z 3.A. Je vidět, že Terezky jsou  
na naší škole moc šikovné. Oběma slečnám blahopřejeme a paní 
učitelkám děkujeme za přípravu. 

Mgr.  Lenka Ondrová 
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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: 
Martin Dvořák 6.A 192 bodů 
Lukáš Malý 7.B 172 bodů 
Kristýna Kocůrková 7.A 168 bodů  
Michaela Vránová 7.B 168 bodů 
Jakub Vyškovský 7.B 156 bodů 

Kategorie KADET     Úspěšní řešitelé za naši školu: 
Michal Gerža 8.B 212 bodů  6. místo v ČR 
Petr Chromčák 8.A 192 bodů 
Marek Bubela 9.A 172 bodů 
Jiří Martišek 9.B 172 bodů 
Marek Ohryzek 9.B 160 bodů 
 

Kategorie MINI       Úspěšní řešitelé za naši školu: 
Lukáš Pastirčák      5.B      192 bodů   1. místo v ČR 
Anna Smílková       5.B      176 bodů 
Adam Vašťák        5.B      172 bodů 
Olivie Morvay        5.A      160 bodů 
Vladimír Kincl        5.A      156 bodů 
Alžběta Pavlovičová   5.B      148 bodů 
Matěj Čech         4.A      144 bodů 
Jiří Horák          4.A      144 bodů 
Magda Rochowanská   5.B      140 bodů 
Kryštof Žůrek        4.B      136 bodů 
Lucie Melichaříková    5.A      120 bodů 
Martin Výskala       4.B      120 bodů 

Ing. Ivana Kupková 

KNIHA JE KAMARÁD 
Do mezinárodní soutěže "Kniha je kamarád", kde si čtenáři 
vzájemně doporučují knihy k přečtení, se letos zapojilo přes 2000 
účastníků, kteří zaslali 1029 soutěžních příspěvků. Porota se 
proto rozhodla ocenit vybrané práce bez ohledu na pořadí. 
Kritériem byla "chuť si knihu přečíst". "Každý, kdo čte a umí 
doporučit knihu kamarádovi, je v našich očích vítězem." Naší 
vítězkou v kategorii ZŠ II. stupeň a starší se stala  
Eliška Pavlovičová ze 7.B. 

Mgr. Eva Graclíková 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2015 

kategorie CVRČEK                   školní kolo 
1. místo    Michal Stuchlík / 3.B          72  bodů 
2.-3. místo   Matěj Kopecký / 3.A           71  bodů 
2.-3. místo   Markéta Žídková / 3.B         64  bodů 
 

kategorie KLOKÁNEK                školní kolo 
1. místo    Vladimír Kincl / 5.A           115  bodů 
2. místo    Olivie Morvay / 5.A           82  bodů 
3. místo    Matyáš Dědek / 5.A           99  bodů 
 

kategorie BENJAMÍN                 školní kolo 
1. místo    Martin Dvořák / 6.A          91  bodů 
2.-3. místo   Lukáš Malý / 7.B              80  bodů 
2.-3. místo   Zuzana Kašparová / 7.A       77  bodů 
 

kategorie KADET                    školní kolo 
1.místo     Michal Gerža / 8.B           71  bodů 
2. místo    Dalibor Kučera / 9.A         66  bodů 
3. místo    Marek Bubela / 9.A          60  bodů 

Žáky připravili Mgr. Lenka Valchářová, Mgr. Jaroslava Kovářová,  
Mgr. Renáta Haschková, Mgr. Jana Holubcová, Mgr. Liběna Dopitová 

a Mgr. Tomáš Dopita. 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

Úspěšný řešitelé okresního kola: 
5. ročník   
6.-12. pořadí   Vladimír Kincl / 5.A    12 bodů 
14.-15. pořadí  Lukáš Pastirčák / 5.B   10 bodů 

6. ročník 
11.-28. pořadí  Jakub Vyškovský / 6.B  12 bodů 

7. ročník  
2.-3. pořadí    Lukáš Malý / 7.B      15 bodů 

8. ročník 
13. pořadí     Michal Gerža / 8.B     13 bodů 

 

Žáky připravili Mgr. Renáta Haschková, Mgr. Júlia Šicová,  
Mgr. Jana Holubcová a Mgr. Tomáš Dopita. 

. 
 



  

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
Letošní jubilejní 50. ročník Biologické olympiády byl zaměřený  
na „Život v temnotě“. Téma slibovalo mnoho zajímavých informací 
a pozorování. Očekávání se potvrdilo a ti, kteří se zúčastnili, 
odcházeli obohaceni o mnoho zážitků. V kategorii D – mladších 
žáků se přihlásilo 20 dětí. Tři nejlepší v pořadí Lukáš Malý (7.B), 
Daniela Koňaříková (6.A), Matěj Chalánek (7.A), postoupili  
do okresního kola. Tam se nejlépe dařilo Daniele, která skončila  
na 9. místě. V kategorii C – starší žáci, zvítězil Václav Opletal 
(8.A), před Františkem Trochtou (9.B) a Michalem Geržou (8.B). 
V okrese nás reprezentovali první dva a úspěšnější byl  
Václav Opletal, který obsadil 10. místo. Těm, kteří se umístili  
na medailových pozicích, blahopřejeme k výborným znalostem  
a dovednostem, všem žákům děkujeme za odvedené výkony.  
školní kolo: 
Úspěšní řešitelé kategorie C: 
1. místo    Václav Opletal / 8.A 
2. místo     František Trochta / 9.B  
3. místo     Michal Gerža / 8.B 
 

Úspěšní řešitelé kategorie D:  
1. místo     Lukáš Malý / 7.B  
2. místo     Daniela Koňaříková / 6.A  
3. místo     Matěj Chalánek / 7.A 

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

Šestým 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    Jakub Vyškovský / 6.B      krajský semifinalista 
2. místo    Martin Dvořák / 6.A 
3.-4. místo   Jan Březovják / 7.A 
3.-4. místo   Kristýna Kocůrková / 7.A 
5. místo    Michal Gerža / 8.B 
       

1. místo    Vladimír Kincl / 5.A        krajský semifinalista  
2. místo    Nela Nikolénová / 3.B  
3.-4. místo   Vít Juřica / 4.A 
3.-4. místo   Lukáš Pastirčák / 5.B 
5.-6. místo   Lucie Martišková / 5.A, Olívie Morvay / 5.A   
          

Postup do krajského kola si v kategorie B (II. stupeň ZŠ  
a odpovídajících ročníků gymnázií) vybojovali Jakub Vyškovský  

a v kategorii A (I. stupeň ZŠ) Vladimír Kincl, který v kraji 
obsadil celkově nádherné 5. místo. 

Soutěž pro žáky připravila Mgr. Jana Holubcová. 

GLOBE GAMES 2015 
Letošní, již 19. GLOBE GAMES, zavítaly do rozporuplné oblasti, která leží nedaleko od nás. Karviná je krajinou, na které se lidská ruka 
podepsala opravdu nehezky. Všude jsou vidět stopy po důlní činnosti, která probíhá v této části republiky již přes 200 let. V dnešní době je 
těžba na ústupu a lidé se soustředí na nápravu škod, které způsobili. Účastníkům GG to ale nevadilo ani ve zkoumání pozoruhodné krajiny, 
ani při poznávání nových kamarádů. Po příjezdu ve čtvrtek 2. 6. jsme si prohlédli karvinský zámek a seznámili se s jeho dlouholetou historií, 
ve které zanechal významnou stopu rod Larischů (znáte z písně Jarka Nohavici). V pátek probíhala vědecká konference, na které jsme 
představili svůj letošní projekt Oxide, oxide, co po tobě zbyde…, který se zabývá měřením koncentrace oxidu uhličitého ve třídách naší školy. 
Projekt vzbudil značnou pozornost, a několik přítomných učitelů a ředitelů škol o jeho výsledky projevilo velký zájem. Odpoledne proběhly 
dílny na vybrané téma s místními odborníky a večer jsme šli do kina. V sobotu jsme strávili celý den venku. Dopoledne proběhla hra 
v blízkém okolí Karviné. Doslova před očima tam lidé vytváří zcela novou krajinu. Z hlušiny modelují nové kopce, naváží na ně hlínu a ornici 
a následně vysazují nové rostliny. V údolích vznikají nová velká jezera a u jednoho z nich a přiléhavým názvem Karvinské moře probíhala 
naše hra. Po obědě jsme již spěchali na náměstí, kde probíhal festival pro veřejnost a kde jsme měli stánek. V něm jsme seznamovali 
obyvatele Karviné s naším projektem a také jsme měli pro děti připravené různé zábavné hry. Na festivalu byly GLOBE GAMES slavnostně 
ukončeny a bylo vyhlášeno místo konání pro příští rok – Moravské Budějovice. Náš program ale ještě nekončil. Večer jsme si zahráli hry  
ve školní tělocvičně a v neděli nás pořadatelé odvezli do Ostravy, do centra Karolina do Světa techniky, kde jsme mohli poznávat vědu  
a techniku opravdu zábavným způsobem. Odpoledne už ale GLOBE GAMES 2016 opravdu skončily a my se vydali na cestu domů.  

Mgr. Liběna Dopitová a Mgr. Tomáš Dopita 
 

PRVNÍ SEMÍNKOVNA VE ZLÍNSKÉM KRAJI  
Asi každý ví, co je to veřejná knihovna. Vypůjčíte si knihu a po přečtení ji zase vrátíte. Semínkovna je založena na stejném principu,  
ale místo knihy si vypůjčíte semínka, výpůjční doba je díky vegetační době rostlin až dva roky. Jedná se o iniciativu, která vznikla na podporu 
svobodného sdílení osiva, semínkaření a přírodního zahradničení. Osivo v Semínkovně uložené je k dispozici zdarma a pro všechny. 
Myšlenka vznikla původně ve Francii, jako reakce na vzrůstající podíl geneticky unifikovaného a často hybridního osiva, které produkuje 
semenářský průmysl. Mezi komerčně nabízenými produkty pomalu mizí původní odrůdy hospodářsky využívaných rostlin, které si v daném 
regionu množili semínky obyvatelé po celá staletí. První Semínkovny se v posledních letech objevily i v České republice. Informace najdete 
na adrese https://seminkovny.wordpress.com. Proč jsme se rozhodli založit na škole Semínkovnu? Ve Zlínském kraji zatím Semínkovna 
chybí. Několik let v naší školní přírodní zahradě pěstujeme bylinky, koření, zeleninu, ovoce, květiny. Ve sbírce máme i původní odrůdy obilnin 
a dalších rostlin tradičně pěstovaných na Valašsku. Velkou většinu z nich sami množíme z vlastního osiva, které rádi nabídneme veřejnosti. 
Těšíme se, že nám dobrovolníci věnují semena dalších zajímavých tradičních rostlin, abychom mohli nabídku semen rozšířit. Objevujme 
společně dobře adaptované místní odrůdy a sdílejme je! Jaká jsou pravidla Semínkovny? Můžete u nás získat semínka zeleniny, ovoce, 
květin, koření i divokých rostlin, vše zdarma. Pokud se vám rostliny podaří vypěstovat a získáte semena, vrátíte nám stejný balíček, jako jste 
dostali od nás, aby je mohl využít někdo jiný. Rostliny můžete svobodně šířit dál, třeba mezi svými přáteli, podmínkou je nekomerční využití. 
Pokud budete chtít do naší Semínkovny věnovat vlastní osivo, mělo by pocházet ze zdravých rostlin, z chemicky neošetřené produkce, 
pěstované bez použití hnojiv. Semena nesmí pocházet z rostlin, na které se vztahuje některé z platných zákonných ujednání omezující jejich 
volnou distribuci (některé odrůdy jsou chráněné autorskými právy), nesdílíme ani osivo invazních či zákonem chráněných nebo zakázaných 
druhů. Celá iniciativa je založena na dobrovolnosti a vzájemné důvěře. Máte-li zájem o semínka z naší Semínkovny nebo chcete-li nám 
věnovat tradiční odrůdy z Valašska či semínka rostlin, které již léta doma pěstujete a sami si množíte ze semínek, kontaktujte nás v naší 
škole ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 nebo na emailu seminkovnavsetin@centrum.cz. 

Mgr. Liběna Dopitová 

https://seminkovny.wordpress.com/
mailto:seminkovnavsetin@centrum.cz
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O KRÁLE PRAVOPISU 
Ve středu 27. dubna se již počtvrté žáci II. stupně utkali o titul 
„KRÁL PRAVOPISU“. Žáci a žákyně vyplňovali pravopisná cvičení, 
která byla zaměřena na různé pravopisné jevy – koncovky jmen, 
předpony s-,z-,vz-, pravopis velkých písmen, shoda podmětu 
s přísudkem, vyjmenovaná slova, aj. Žáci byli hodnocení ve dvou 
kategoriích. Králem se stal ten, který měl v celkovém součtu 
nejmenší počet chyb ze všech soutěžících. 

Kategorie III.  1. místo     Karolína Divoká / 7.A       
2. místo     Vendula Sušňová / 7.B         

  3. místo     Zuzana Houdková / 6.A 

Kategorie IV.  1. místo     Barbora Maštalířová / 9.B     
2. místo     Nikola Nevolová / 9.B          
3. místo     Natálie Holčáková / 8.A         

Celkově: 
1. místo   Karolína Divoká / 7.A 

2. místo  Barbora Maštalířová / 9.B 

3. místo   Nikola Nevolová / 9.B 

 

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

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE I. STUPNĚ ENGLISH SPEAKER! 
Dne 27.5.2016 proběhla v Základní škole v Luhu soutěž v znalosti anglického jazyka-English speaker. Naši školu reprezentovali  
Anna Janušová (4. A), Alžběta Pavlovičová (5. B) a Lukáš Bubela (5. A). V 1. kole žáky čekalo čtení s porozuměním. Ve 2. kole měli min.  
2 minuty mluvit o zemi, kterou si sami vybrali. Bětka si vybrala Řecko, Lukáš Brazílii a Anička Českou republiku. Do 3. kola postoupilo jenom 
7 nejlepších žáků z každé kategorie. Ve 3. kole soutěžící představovali sebe a rodinu. Také měli popsat vylosovaný obrázek a odpovědět  
na otázky. Bětka se umístnila v kategorii 5. ročník na 2. místě a Lukáš na 3. místě. Srdečně gratulujeme. 

 Mgr. Júlia 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 

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 
Druhá polovina ledna byla na naší škole ve znamení soutěží  
v cizích jazycích. 18., 20. a 25. leden patřil angličtině. V těchto 
dnech jsme uspořádali školní kolo konverzační soutěže  
v anglickém jazyce, které již tradičně proběhlo za velkého zájmu 
žáků druhého stupně. Dohromady soutěžilo 40 žáků ve dvou 
kategoriích: A1 – 21 dětí z 6. a 7. tříd, A2 - 19 dětí z 8. a 9. tříd. 
Žáci se nejprve podrobili písemnému testu, prokázali znalost 
gramatiky, rozebrali neznámý text a poradili si s poslechem písně. 
V ústní části museli prokázat schopnost plynule pohovořit  
na vylosované téma, hbitě a bez předchozí přípravy reagovat  
v angličtině na položené otázky a popsat obrázek.    
    

školní kolo (kategorie 6. a 7. ročník) 
1. místo   Jakub Vyškovský / 7.B  
2. místo   Jan Mozga / 6.B  
3. místo  Eliška Pavlovičová  / 7.B 

školní kolo (kategorie 8. a 9. ročník) 
1. místo   Stanislav Palát / 8.B 

2. místo   Soňa Kotlárová / 8.A 
3. místo  Filip Khol / 9.A 

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

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ OČIMA ŽÁKŮ 7. ROČNÍKU 
Na lyžařský výcvik jsme vyrazili v neděli 28. února v 13:30 hod. Na Lapači jsme se rozloučili s rodiči a vyjeli jsme. Po cestě autobusem  
se všichni mí spolužáci a kamarádi dobře bavili. Smáli se, povykovali, povídali si, nebo se zatajeným dechem přemýšleli, co je asi čeká. Když 
jsme dorazili na Horní Bečvu k hotelu Kahan, vynosili jsme lyže, tašky a batohy a šli jsme se ubytovat. Pokoje byly čisté, upravené a pěkné. 
Hned ten den jsme ještě šli lyžovat na sjezdovku jménem Rališka. Naši instruktoři, pan učitel Hynek Hromada, Tomáš Dopita a paní učitelka 
Lenka Šenkeříková, nás rozřadili do skupin, konkrétně A, B a C. Poté jsme se sbalili a šli zpět k hotelu. V pondělí, úterý a středu se nás naši 
instruktoři snažili naučit jak správně lyžovat, jak udržovat rovnováhu, nebo v případě skupiny A jak zdokonalit své lyžařské schopnosti. 
V pondělí jsme lyžovali jen dopoledne, protože odpoledne začalo pršet a jako náhradní program byl bazén nebo solná jeskyně, kde jsme byli 
s paní učitelkou Hanou Řehánkovou, která plnila na kurzu funkci zdravotnice. Každý večer po večeři byla přednáška, kde nám pan učitel 
Dopita vyprávěl o bezpečnosti na svahu, historii lyžování, lyžařském vybavení. Lyžování bylo nejlepší dopoledne, protože odpo ledne se  
na sjezdovce vytvářely nepříjemné kopečky. Čtvrtek byl pro většinu mých kamarádů a spolužáků odpočinkový den. Celý den jsme mohli 
lyžovat, jak jsme chtěli, samozřejmě pod dohledem instruktorů. Tento den jsme se také natáčeli na video a před večeří nám to instruktoři 
pouštěli a komentovali naše chyby, ale také nás pochválili a povzbudili.  K tomu jsme ještě měli večer takovou menší párty, karneval. Někteří 
z nás se převlekli do masek a tancovali jsme až do konce večerky. V pátek jsme byli ještě dopoledne lyžovat a po obědě jsme si sbalili věci  
a odnesli je do autobusu. Lyžařský výcvik jsme ukončili sladkou tečkou na závěr – zmrzlinovým pohárem. Všichni rovněž obdrželi ocenění 
v podobě diplomu za úspěšné zvládnutí lyžařského výcviku. Mnohokrát jsem potom ve školních dnech slyšela u svých spolužáků větu: 
„Chtěla/chtěl bych se vrátit na lyžák, bylo to super!“ I mně se tam líbilo. I když jsem se naučila lyžovat teprve před nedávnem, lyžák mě 
donutil naučit se lyžovat lépe a tuto činnost jsem si doslova zamilovala. Jsem jedna z těch, kteří by se chtěli vrátit. Myslím, že mluvím  
za všechny, když řeknu, že se mi tam líbilo a chtěla bych si lyžařský výcvik zopakovat.  

Karolína Divoká, 7.A 

ŽÁCI ROKYTNICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE UČILI O FAIR TRADE OD PĚSTITELŮ Z MEXIKA A GUATEMALY 
Ve středu 21. října měli žáci devátého ročníku rokytnické základní školy ve Vsetíně ojedinělou možnost debatovat o fair trade přímo 
s pěstiteli fairtradové kávy. Do školy totiž přijeli Eimar Velazquez Mazariegos z Mexika a Juane Walfred Martinez z Guatemaly, kteří jsou 
členy fairtradových družstev a ví velmi mnoho o pěstování kávy i o fair trade. Návštěva byla aktuální, navazovala na výuku, neboť právě 
v tomto období se žáci v hodinách globální výchovy začínají zabývat tématem fair trade. Vzhledem k tomu, co se žáci dozvěděli o pracovních 
podmínkách dělníků v některých rozvojových zemích, ptali se na délku pracovní doby při pěstování fairtradové kávy,“ uvedl Bohuslav 
Sedláček, učitel globální výchovy. Některé žáky zaujala informace, že jedním z důvodů zapojení do systému fair trade je péče o životní 
prostředí.  Pěstování kávy pro lidi v Mexiku i Guatemale základem jejich živobytí. Je tedy nutné se o místní ekosystémy náležitě starat  
a zajistit obživu i dalším generacím.                                                     Mgr. Bohuslav Sedláček 
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PAMĚŤOVÁ OLYMPIÁDA 

Koncem ledna se osmice našich žáků zúčastnila druhého ročníku 
Paměťové olympiády, kterou pořádá SŠ Kostka. Celkem 136 
soutěžících ze Zlínského kraje, ale i z Brandýsa nad Labem nebo 
Ludgeřovic na Hlučínsku bojovalo ve čtyřech disciplí-
nách: KIMOVKA, TEXT, ČÍSLA, TVÁŘE . Z naší školy si v jedno-
tlivcích nejlépe vedla Kristýna Kocůrková , která se celkově umí-
stila na 12. místě, a Filip Jaromír Večeřa na 25. místě, který proká-
zal vynikající paměť v KIMOVCE - v této disciplíně byl třetí 
nejlepší. S ČÍSLY si od nás nejlépe poradil Martin Dvořák (29. po-
řadí). Blahopřejeme. Pro všechny zúčastněné byla soutěž velmi 
dobrou zkušeností, určitě se zúčastníme i příští školní rok. Může 
se zúčastnit každý žák. V případě velkého zájmu, uspořádáme 
školní kolo.  

Mgr. Jan Holubcová 

ROKYTNICKÉ JABLKOBRANÍ 
V říjnu se chodbami rokytnické základní školy linula vůně jablíček. Zpracovávali jsme rekordní úrodu jablek ze sadu ve školní přírodní 
zahradě. „Jablíčková“ tématika pronikla téměř do všech předmětů. Prvňáčci z 1.B si povídali o významu ovoce v naší stravě, vyzkoušeli si 
krájení jablek a jejich uložení do sušičky, někteří poprvé odstraňovali jádřinec nebo strouhali jablka, rozváleli si těsto a zamotali vlastní 
štrúdlík. Žáčci z 2.C vyráběli přesnídávku a jablkové rohlíčky z listového těsta, po kterých se jen zaprášilo. Zatancovali si mazurku „Měla 
babka…“, zpívali písničky, říkali básničky, učili se poznávat ovoce, sledovali život stromu. Společně s rodiči se výtvarně vyřádili v tvořivé 
soutěži „Nejkrásnější kabátek pro jablíčko“. Z pracovních listů vznikne „Jablíčková kniha“. Druhákům ze tříd A, B i C se vloudila jablíčka snad 
do všech předmětů: počítali s nimi, rýmovali, tvořili jablíčkové ozdoby, zpívali o jablíčkách a samozřejmě pekli a ochutnávali jablíčkové 
dobroty. Na žácích druhého stupně byla hlavní péče o jablečný sad. V pěstitelských pracích po celý říjen sklízeli jablka, sušili je, ukládali  
na zimu. Žáci z 6.A, 7.A, 7.B a 8.A vyráběli mošt, na který pozvali celou školní družinu i rodiče. Každý kdo přišel na školní zahradu, nejenže 
ochutnal výborný mošt, jablíčka a štrúdl, ale část úrody si mohl vzít domů. Za dobrovolné příspěvky od rodičů jsme koupili dva nové stromky 
a dva keře, které obohatí naši školní přírodní zahradu. Jedná se o původní odrůdy, které dříve rostly na Moravě - jeřáb sladkoplodý, hrušeň 
tatarka a bobulonosné keře - růži dužnoplodou, moruši černou. Tyto neobvyklé dřeviny jsme zakoupili v Bojkovicích v zahradnictví u pana 
Peška, který se zabývá pěstováním starých odrůd. Chceme poděkovat všem rodičům, kteří nás podpořili, pomohli menším žákům s pečením 
jablíčkových dobrot a hlavně přišli za námi do školy. 

Mgr. Liběna Dopitová 

JAZYKOVÁ VZDĚLANOST A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 
V rámci rozvoje a zkvalitnění jazykové a čtenářské gramotnosti škola využila možnost čerpat evropské dotace z OPVK. Projekt s názvem 
„Jazyková vzdělanost a čtenářská gramotnost“ obsahoval celkem 6 klíčových aktivit – čtenářské dílny, jazykově vzdělávací kurz v Anglii  
pro žáky 5. až 9. ročníku, jazykově vzdělávací kurz v Berlíně pro žáky 8. a 9. ročníku, zahraniční jazykový pobyt dvou učitelů a zahraniční 
stáž. 

Vlastní realizaci čtenářských dílen předcházela teoretická příprava vyučujících formou seminářů a školení. V průběhu září se zúčastnily dvě 
vyučující II. stupně kurzu  "Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I". Následoval kurz "ŠVP a čtenářská gramotnost". Vzhledem ke skutečnosti,  
že lektor pořádal kurz přímo na naší škole, zúčastnilo se školení 13 vyučujících (3 vyučující II. stupně a 10 vyučujících I. stupně). V listopadu 
se tři vyučující I. stupně zúčastnily ještě kurzu "Čtenářská gramotnost - klíč k úspěchu nejen při testování žáků". Pětice vyučujících vytvořila 
dohromady dva časové tématické plány čtenářských dílen a provedlo jejich začlenění do ŠVP. Do ukončení projektu bylo ve výuce 
realizováno a prakticky ověřeno 12 čtenářských dílen. Klíčová aktivita byla realizována ve třídách 2.B (20 žáků), 3.A (19 žáků), 4.B (25 žáků), 
7.A (22 žáků) a 7.B (19 žáků). Po ukončení projektu bylo v průběhu II. pololetí ověřeno ještě dalších 8 čtenářských dílen. Dohromady bylo 
průběžně pořízeno 265 knih. V některých ročnících došlo také k založení žákovských čtenářských portfólií. Vzhledem k pořízenému 
knihovému fondu a možnosti proškolit část pedagogického sboru budeme moci čtenářské dílny praktikovat i v následujících letech. 

V rámci rozvoje jazykové vzdělanosti vyslala škola dva zaměstnance na zahraniční jazykový pobyt, který se uskutečnil v rakouském 
Salzburgu. Průběh kurzu zajišťovala instituce  Inlingua Sprachschule Salzburg v rozsahu 4 hodiny denně po dobu 10 dnů. Jazykový kurz 
němčiny umožnil našim vyučujícím Petře Chmelařové a Bořkovi Navrátilovi praktickou formou rozšířit své dosavadní jazykové vzdělání.  

Petru Chmelařovou, vyučující německého jazyka, vyslala škola na zahraniční stáž, která se uskutečnila v německém Rastattu. Stáž 
probíhala v instituci Gustav Heinemann Schule v Rastattu. Jednalo se o bezbariérovou základní školou, která poskytuje vzdělání také dětem 
s tělesným nebo mentálním postižením i dětem původem z cizích zemí. Paní učitelka Chmelařová hospitovala celkem v 25 hodinách často  
s aktivním zapojením do samotné výuky. Stáž byla výbornou zkušeností seznámit se s fungováním školství a výuky cizích jazyků u našich 
německých sousedů. 

V rámci klíčové aktivity "Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků" škola vyslala ve dnech 2. až 8. listopadu 2015 celkem 40 žáků  
na jazykově vzdělávací pobyt v Londýně a ve dnech 9. až 3. 11. 2015 celkem 10 žáků na jazykově-vzdělávací pobyt do Berlína. Vzdělávací 
pobyt v Anglii zajišťovala organizačně CK Valaška. Samotný vzdělávací kurz anglického jazyka v Londýně pak zajišťovala instituce East 
London School of English z Velká Británie a vzdělávací kurz německého jazyka v Berlíně zajistila instituce Learn&Study - German4Juniors. 
Kromě jazykové vzdělávání měly možnost účastníci tohoto kurzu také navštívit turisticky nejznámější místa v Londýně či Berlíně.  

Mgr. Hynek Hromada, vedoucí projektu 

 

 

ZÁVĚREČNÝ TURNAJ ŠKOLNÍ LIGY V HÁZENÉ 

V úterý 24. května se v hale na Lapači uskutečnil závěrečný turnaj 
školní ligy v házené. Soutěže se zúčastnily všechny školy 
zapojené do tohoto sportovního projektu, tedy tři vsetínské – 
Rokytnice, Ohrada, Integra a také školy z Hovězí a Huslenek. 
Všechny týmy přišly v silném obsazení, protože šlo o hodně.  
Pro vítěze turnaje byly připraveny cenné putovní poháry. Z našich 
družstev byli velmi úspěšní chlapci, kteří získali stříbrné medaile. 
Pouze o dvě branky prohráli v posledním zápase s Integrou. 
Prohra mrzela všechny o to více, že přišla až v posledních 
vteřinách druhého poločasu. Nicméně kluci podali výborný výkon  
a prokázali bojovnost do posledního hvizdu píšťalky. Družstvo dí-
vek tentokrát obsadilo 4. místo. Všem mladým házenkářům i há-
zenkářkám děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další 
sportovní úspěchy.  

                       Mgr. Renáta Haschková 
 



  

 

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT „LESNÍ TŘÍDA“ 

Rokytnická základní škola ve Vsetíně je patronem Nového pralesa na Ještědském hřebeni a získala mezinárodní certifikát Lesní třídy. Naše 
škola ve Vsetíně již několik let úspěšně spolupracuje se sdružením Tereza v rámci mezinárodního programu Les ve škole. V minulém 
školním roce byl v osmém ročníku základní školy ověřován a připomínkován nový metodický materiál tohoto programu, který pracovníci 
Terezy následně upravovali dle připomínek pedagogů. „Program pro 8. ročníky je změřen na komunikaci a kompetence k řešení problémů. 
Doporučené materiály pro práci se třídou jsou pro žáky atraktivní a motivující. Jako příklad lze uvést krátkou ukázku z filmu Pelíšky, která je 
využita pro vyjasnění rozdílu mezi pojmy problém a konflikt a následně k diskusi o tom, co je příčinou konfliktu, jak lze obdobné konflikty řešit 
a jak jim předcházet. Žáci jsou též vedeni k analýze textů, plánování a realizaci vlastního projektu,“ vysvětluje Bohuslav Sedláček, učitel 
výchovy k občanství. Témata, kterým se žáci ve vlastních projektech věnovali, byla různorodá, ale vždy zaměřená na péči o veřejná 
prostranství a zelená místa v okolí jejich domovů. Někteří žáci se snažili navrhnout opatření, která by majitelé psů motivovalo k uklízení psích 
exkretů. Jiní zase viděli problém v odpadcích, které znečišťují sídliště a přilehlé okolí, proto společně zorganizovali úklid. Mezinárodní 
certifikát Lesní třídy je oceněním práce jak žáků, tak i pedagogů rokytnické základní školy. A jako dárek věnovalo sdružení Tereza patronaci 
na 10 m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Les ve škole je mezinárodní výukový program o lese fungující v 21 zemích světa pod 
hlavičkou programu Learninng about Forests, který je zřizován organizací Foundation for Environmental Education sídlící v Kodani. 
Samotnou výuku na školách realizují pedagogové podle připravených metodických materiálů, jež jsou tvořeny v souladu s Rámcovým 
vzdělávacími programy a v duchu moderních metod učení.                                      Mgr. Bohuslav Sedláček 

EXKURZE ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE V ČHMÚ, OSTRAVA 
V pátek 20. května vyrazilo 15 žáků a 2 učitelé ze základní školy Vsetín, Rokytnice do Ostravy. Strávili jsme zde příjemné dopo ledne 
s pracovníky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Úvodní slovo si vzali tři naši žáci, kteří si připravili přednášku na téma oxid 
uhličitý, jeho koncentrace ve třídách a dopad na průběh výuky. Poté nám RNDr. Vladimíra Volná a Mgr. Blanka Krejčí demonstrovaly pokusy 
k dějům v atmosféře a  k čistotě ovzduší. Mohli jsme například spatřit mini tornádo, které bylo vytvořeno pouhou PET lahví napuštěnou 
vodou. Následoval rozhovor s významnou osobností české klimatologie s RNDr. Radimem Tolaszem, Ph.D., jenž s ochotou odpověděl  
na několik připravených  dotazů. Rozhovor si můžete přečíst na školním webu. Pan Tolasz dal prostor na dotazy i mým spolužákům, tudíž i 
oni mohli položit svou otázku. Po krátké přestávce nám RNDr. Roman Volný představil různé typy oblačností a jejich dopad na chod počasí. 
Jelikož bylo krásně, přemístili jsme se ven. Zde jsme navštívili automatickou a manuální stanici, k čemuž nám Mgr. Miroslav Řepka řekl víc.  
Na úplný závěr nám byl zpřístupněn archív ČHMÚ. Prohlédli jsme si zde vůbec nejstarší zápis počasí z roku 1850. Nejen z meteorologického 
hlediska, ale i z hlediska historie to bylo velice zajímavé a poučné. Meteorologům patří náš velký dík za to, že nám věnovali svůj čas a své 
znalosti.                                                                          Nikol Panošová, 9.A 
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BESEDA „USA – WEST“ 
Ve čtvrtek 17. března. 2016 do naší školy už podruhé zavítal pan Mgr. Karel Kocůrek, který si pro nás připravil velmi zajímavou interaktivní 
přednášku o své návštěvě  USA. Beseda probíhala částečně v angličtině a částečně v češtině v závislosti na jazykové úrovni jednotlivých 
tříd. Bylo potěšitelné, že i když pro osmé a deváté ročníky byla celá přednáška prakticky jen v anglickém jazyce, nikdo neměl problémy 
s porozuměním. Pan Kocůrek nás vzal na cestu po Spojených státech amerických. Tentokrát to byl západ USA - California, Nevada, 
Arizona, Colorado, Utah, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas, indiánský kmen Navajo a Národní parky USA. Dozvědě li jsme 
se velké množství zajímavých věcí nejen o místech, která navštívil, ale i o možnostech, jak cestovat po Spojených státech a jak se dobře 
naučit anglicky. Všichni se zaujetím poslouchali  vyprávění o zážitcích z cest a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o kultuře, 
způsobu života  a sociálním systému v USA, který je zcela odlišný, než na jaký jsme zvyklí v Evropě. Celá beseda trvala asi 50 minut  
a mnoho žáků odcházelo s odhodláním více se učit anglicky, aby daná místa mohli navštívit v budoucnu osobně.  

Mgr. Milada Vaňková 

DĚTI Z ROKYTNICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VSETÍNĚ POMÁHAJÍ ČELIT CHUDOBĚ 

Žákyně devátého ročníku rokytnické základní školy ve Vsetíně zrealizovaly během května projekt, jehož cílem bylo přispět k řešení 
vybraného globálního problému současného světa. Dívky se rozhodly spolupracovat s organizací Člověk v tísni na projektu Skutečný dárek. 
Uspořádaly sbírku, která proběhla na dvou akcích. Jednou z nich byla  fairtradová snídaně, během níž dívky nabízeli usušenou zeleninovou 
sůl do polévky i bylinkový čaj Rokytníček, který připravily ve spolupráci společně s paní učitelkou Dopitovou. Druhou aktivitou bylo 
zábavného odpoledne ve školní družině, kdy se do sbírky zapojili rodiče i nejmenší žáci školy. „Bylo krásně vidět, že i když každý přispěl 
pouze malinkou částkou, tak dohromady to mělo neuvěřitelný výsledek. Stanovený cíl projektu byl zakoupit a darovat jednu kozu, která  
na druhé straně zeměkoule pomůže někomu k lepšímu životu. S pomocí všech, kteří se zapojili, jsme mohli darovat o dvě více, tedy celkem 
tři. Tak málo stačí k pomoci,“ uvedla Karolína Smilková, koordinátorka žákovského projektu. Velké díky patří všem, co pomohli zrealizovat 
tento projekt a HLAVNĚ lidem s dobrým srdcem, kteří jej sami podpořili.  

Členky projektového týmu: Maštalířová Tereza a Barbora, Smilková Karolína, Nevolová Nikola, Višvaderová Hanka. 
 

PLACKOVÁNÍ 
Předvánoční čas si několik tříd z 1. i 2. stupně zpříjemnilo netradiční výrobou originálních dárečků. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli 
kreativní zábavu určenou pro děti i dospělé, kterou k nám přivezl pan Kišš z Brna. K výrobě placky, zrcátka či magnetky stači ly pouze 
pastelky, tužky nebo fixy a trocha kreativity. Nejen žáci, ale i paní učitelky si tak odnesli výrobek s vlastním motivem. Plackohraním jsme také 
pomohli nadačnímu fondu Šance dětem s onkologickým onemocněním, jež tráví až příliš času v nemocnicích. Z každého vyrobeného kousku 

putovalo 10% částky na jejich úsměvy.                                                      Mgr. Eva Švachová 
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DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM  
Ve středu 13. dubna navštívily naši školu mluvčí nemocnice  
Ing. Lenka Plačková a vrchní sestra dětského oddělení  
Bc. Eva Kovářová. Důvodem jejich návštěvy bylo převzetí výtěžku 
z Blešího trhu, který pořádali žáci I. stupně. Na Bleším trhu se 
podařilo vybrat částku 7 460 Kč. Rokytnické děti se rozhodly tento 
finanční obnos věnovat právě na dětské oddělení vsetínské 
nemocnice v duchu hesla „děti pomáhají dětem“. 

 

Mgr. Magda Slováčková 

VKV JUNIOR  - SPOLEČNÉ CYKLOVYJÍŽĎKY 
Někteří žáci se rozhodli opět zapojit do cyklistické akce s názvem 
Vrchařská koruna Valašska, která se letos koná již počtvrté. Žáci 
základních a středních škol mají za úkol zdolat padesát 
předepsaných vrcholů. Abychom žáky motivovali, rozhodli se 
učitelé uspořádat společné cyklovyjížďky. Ve středu 25. května 
odpoledne po vyučování vyrazilo osm statečných cyklistů společně 
s paní učitelkou Šenkeříkovou na blízké kopce - na Nivku  
a Ratibořský gruň. Do akce se zapojili:  
Barbora Maštalířová, Tereza Maštalířová, Františka Šťastná, 
Lukáš Kutěj / 9.B, Damián Pavlík, Tomáš Proksa, Miroslav Rác, 
Filip Tkadlec, Šimon Sekula / 6.B 

Mgr. Lenka Šenkeříková 
 

MEZINÁRODNÍ ATLETICKÉ ZÁVODY PRO ŽÁKY 3. AŽ 5. ROČNÍKU 

Podzimní počasí přálo našim malým atletům, kteří se ve čtvrtek 24. září zúčastnili mezinárodních atletických závodů v ZŠ na Ohradě. Školu 
úspěšně reprezentovalo družstvo složené ze žáků a žákyň 3., 4. a 5. tříd. Společnými silami vybojovali krásné 2. místo. Dařilo  
se i jednotlivcům v individuálních soutěžích. 1. místo ve svých kategoriích obsadili chlapci Hynek Mozga a Matyáš Dědek. 2. místo  
v jednotlivcích získala Anna Matošková a 3. místo si vybojovali Kristýna Ježová a Jakub Mezihorák. Poděkování za vzornou 
reprezentaci školy zaslouží všichni členové družstva, které tvořili: 

Anna Matošková / 3.A, Patricie Mojžíšová / 3.A, Hynek Mozga / 3.A, Jakub Mezihorák / 3.A, Kristýna Ježová / 4.A, Anna Janušová / 4.A,  
Adam Kotrla / 4.A, Kryštof Žůrek / 4.B, Adéla Šebestová / 5.B, Veronika Nováková / 5.B, Matyáš Dědek  / 5.A, Adam Vašťák / 5.B. 
Gratulujeme k výkonům a děkujeme za reprezentaci školy 

Žáky připravily Mgr. Lenka Valchářová a Mgr. Renáta Haschková 
 

. 

HMYZÁČCI NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 
Žáci 7. - 9. ročníku v zimě v pěstitelských pracích nezaháleli – 
vyráběli hmyzí hotel a další domečky pro hmyz. Stříhali dutá 
stébla, vrtali dřevěné špalky, vyráběli hliněné cihly a škvorovníky. 
S příchodem jara jsme všechny domečky i hotel umístili na školní 
zahradu. Během několika dnů jej začali osidlovat první návštěvníci. 
Úkryty nejvíce využívají včely samotářky. Nejvzácnější z nich je 
drvodělka fialová, několik centimetrů velká včela, která pochází 
z jihu Evropy. Aby měly včelky dostatek potravy, ponecháváme 
louku v sadu vykvést. Vyseli jsme „včelí záhon“, směs kvetoucích 
bylin, která jim poskytne potravu až do podzimu. 

Mgr. Liběna Dopitová, Mgr. Tomáš Dopita, RNDr. Bořek Navrátil 

ŽÁCI UČÍ UČITELE 
V květnu proběhly na naší školní zahradě dva semináře pořádané 
sdružením Líska: Přírodní zahrada, aneb Jak na školní přírodní 
zahradu krok za krokem a modul Specializačního studia pro školní 
koordinátory EVVO. Společně s dětmi ze 6.A jsme jim ukázali naši 
krásnou přírodní zahradu, modely ekosystémů domečky pro hmyz 
a ptactvo, bylinkovou zahrádku a sad ovocných stromů. Žáci 
předvedli ukázky měření na fenologickém a hydrologickém GLOBE 
stanovišti a představili účastníkům program GLOBE, do kterého je 
škola zapojena již 12 let.  

Mgr. Liběna Dopitová, Mgr. Tomáš Dopita 

BLENDED LEARNING – ONLINE JAZYKY 
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do Výzvy č. 57 vyhlášené MŠMT určené pro rozvoj individuálních dovedností žáků 
v anglickém a německém  jazyce. Jednalo se o tříměsíční  velmi kvalitní kurz v různých jazykových úrovních s možností studovat do konce 
školního roku zdarma. Tento systém rozvíjel komunikační dovedností a schopnost dorozumět se s rodilým mluvčím. Děti dostaly příležitost 
neustále se zdokonalovat, příjemným moderním způsobem si probíranou látku procvičit, lépe si ji upevnit v paměti, zlepšit jistotu v používání 
angličtiny a němčiny a zároveň ihned sledovat své úspěchy. Všichni určitě ocenili pestrost cvičení, přehledné vysvětlení gramatiky  
a nahrávky správné výslovnosti. Naši žáci vědí, že ovládnout dobře cizí jazyk znamená spoustu práce. Je to jako naučit se hrát na hudební 
nástroj či být výborným sportovcem. Klíčem k úspěchu je časté a efektivní cvičení, trénink. Také práce v systému Online jazyky vyžadovala 

pravidelná a častá procvičování angličtiny a němčiny (nejen ve škole, ale i doma), a proto oceňujeme, že se do projektu s chutí zapojili 
všichni žáci 2. stupně.  

                                                                           Mgr. Milada Vaňková 

. 

HALLOWEEN  
Ke konci měsíce října začaly naše třídy zdobit pavučiny a papírové 
strašidelné dýně. Žáčci z 1. B, 2. B a 2. C se začali připravovat  
na „Halloweenský den“ plný her, zábavných úkolů, soutěží, 
legrácek, strašidelných příběhů a rýmovánek. Hned ráno se děti 
převlékly do kostýmů, ve kterých strávily i odpoledne ve školní 
družině. Nejvíce práce nám dalo společné dlabání skutečných 
dýní, ze kterých vznikla krásná usměvavá i šklebící se strašidla, 
která se stala ozdobou naší školní zahrady. 

Mgr. Dana Foltýnová 

DEN ZEMĚ V PANSKÉ ZAHRADĚ 
Dne 22. dubna se do Panské zahrady ve Vsetíně přišly podívat 
děti ze vsetínských mateřských školek a základních škol. Žáci  
z naší 6. A  třídy si pro ně připravili pět stanovišť, kde se malí 
návštěvníci seznámili s půdou, půdními živočichy, složením půdy  
a jejími vlastnostmi. Šesté stanoviště bylo součástí soutěže 
EKOUŠ. Soutěžící zde vybírali věci, které patří do kompostu  
a které ne, a podle obrázků poznávali půdní živočichy. Ekouše se 
soutěžně zúčastnilo také družstvo pěti žáků 7. ročníku. Naši 
sedmáci si nevedli vůbec špatně, v konkurenci 17 týmů 6. - 9. 
ročníků vsetínských škol obsadili pěkné 5. místo. 

Mgr. Liběna Dopitová 

 

http://www.liska-evvo.cz/doc/specializacni-studium-pro-skolni-koordinatory-evvo
http://www.liska-evvo.cz/doc/specializacni-studium-pro-skolni-koordinatory-evvo


  

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - ULICE PLNÁ KOUZEL 
Ve středu dne 4. 5. 2016 se žáci druhého stupně spolu se svým pedagogickým doprovodem vydali za kulturou do Městského divadla  
ve Zlíně. Zde pro nás bylo připraveno představení „Malované na skle“, k našemu smutku se však neodehrálo z důvodu poraněné nohy 
hlavního představitele této hry. Náhradním programem pro nás byla komedie „Charleyova teta“. Zahrál si zde i poraněný herec, avšak méně 
pohybově náročnou roli než v plánovaném přestavení. Všichni diváci ho obdivovali, jelikož hrál s berlemi. Příběh se odehrává v 19. století  
v Anglii. Dva studenti Oxfordské univerzity, Charley (kterého hrál poraněný herec) a Jack, chtěli požádat své dívky o ruku, vzhledem k době 
byla ale potřeba doporučení solidní osoby. Zároveň má do Anglie přijet Charleyova bohatá teta, Dona Lucie Dalvadores z Brazílie. Problém 
se zdá být vyřešen a dívky se na ni už velice těší. Teta ale Charleymu napíše, že přijede později, což je pro chlapce velice zlá zpráva. 
Nakonec se za tetu převleče jejich spolužák Babberly, který svým šarmem získá jak srdce slečen, tak dokonce i srdce jejich strýce a Jackova 
otce. Pravá teta však přijede včas. Bylo velice humorné sledovat chlapce, jak o pravé tetě neměli žádné tušení. Příběh končí zasnoubením 
Charleyho s jednou dívkou a Jacka s dívkou druhou. Děj doplňovaly aktuální komické poznámky herců. I přes změnu programu si myslím, 
 že se komedie všem líbila a odvezli jsme si skvělý kulturní zážitek.                         

Nikol Panošová, 9.B. 

SUPERSTAR 2016 

V úterý 10. 5. 2016 se uskutečnil v malém sále DK Vsetín 2. ročník okresního kola pěvecké soutěže SUPERSTAR. Do projektu se zapojilo 
celkem 10 základních škol. Mimo zpěváků ze Vsetína jsme mohli slyšet zástupce ze ZŠ Liptál, Hovězí, Nový Hrozenkov, Valašská Polanka 
nebo z Horní Lidče. Stejně jako v loňském roce se soutěž skládala ze 2 kategorií; 1. a 2. stupeň. Obě kategorie nesly obsazení dvanácti 
soutěžících. V mladší skupině měla naše škola hned dva zástupce - Terezii Barvovou a Kateřinu Bartoňovou, obě ze 4.A. Terezka se svou 
anglickou písní Walking in the Air (Chloe) obsadila 3. místo. Kačku vynesla slovenská píseň Moj bože od Katky Knechtové až na příčku 
nejvyšší. Byl to především čistý tón a suverénní projev, který porota na obou dívkách patřičně ocenila. Velká chvála proto patří našim 
zpěvačkám, které předvedly svůj mimořádný hudební talent a nebály se jej předvést jak před erudovanou porotou z řad aktivních zpěváků, 
tak před početným publikem z řad vrstevníků, učitelů a rodinných příslušníků. Ve starší kategorii naši školu reprezentoval žák 9. ročníku, 
jediný chlapecký zástupce z celé soutěže, Zdeněk Halmazňa. Stejně jako Terezka měl už s touto soutěží zkušenost z loňského roku, kdy 
skončil na 3. místě. Za svůj letošní pěvecký výkon si odnesl čestné uznání poroty, která vyzdvihla Zdeňkův sametový hlas. Písni Skinny love, 
kterou v originále zpívá dívka, vštípil osobitou podobu lišící se oproti originálu sytým, temně zabarveným hlasem. Zdeněk tak mile překvapil 
všechny posluchače. Naši žáci sklidili ohromující aplaus. Výsledky soutěže jsou jim jistě tou největší motivací do dalších kol této pěvecké 
soutěže.                

                                                                              Mgr. Eva Švachová 

ŽIJEME VĚDOU, PREZENTUJEME VĚDU 
Žákovská badatelská konference (ŽABAKO) je tradičním setkáváním mladých badatelů nejen ze Vsetína, ale i širokého okolí. My jsme se 
letos přihlásili s projektem Oxide, oxide, co po tobě zbyde... Zabývali jsme se v něm měřením koncentrace oxidu uhličitého ve třídách školy. 
Cílem projektu bylo porovnat třídy se starými dřevěnými okny se třídami, které jsou vybavené moderními okny z plastů, z hlediska 
koncentrace CO2. Měření probíhalo čtyři měsíce v osmi různých učebnách školy. Sledovali jsme i způsoby větrání, počet dětí ve třídách  
a dokonce jsme se snažili vysledovat vliv rostlin ve třídě na koncentraci CO2. Výsledky, které jsme zjistili, jsou velmi zajímavé. V případě,  
že se ve třídě nevětrá, nebo větrá jen otevřenými dveřmi, což je situace, která je častá především v zimních měsících, překračuje 
koncentrace CO2 normu 1500 ppm prakticky již během první vyučovací hodiny. Během dalších vyučovacích hodin se pohybuje v rozmezí 
1500 – 3000 ppm. V tomto velmi nezdravém prostředí se děti učí, spíše snaží učit, 75% času. A to je naprosto nevyhovující. Jakmile se 
oteplí a je možno větrat trvale otevřenými okny, dá se koncentrace CO2 ve třídách udržet pod hladinou 1500 ppm, kterou stanovuje vyhláška 
268/2009Sb., konkrétně její změna číslo 20/2012 Sb. I při tomto způsobu větrání se ale děti pohybují 25% času v prostředí, které nevyhovuje 
vyhlášce. Zjištěné skutečnosti jsou závažné, protože zcela zásadním způsobem ovlivňují schopnost soustředění, a tím i možnosti učení dětí. 
Zjištěné výsledky snad budou využity při plánované výměně oken, která školu v nejbližších letech čeká.  

Mgr. Liběna Dopitová, Mgr. Tomáš Dopita 
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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 14 699 kg, se letos podobně jako v letech minulých podíleli až na výjimky žáci I. stupně.  
1. místo mezi třídními kolektivy získala 2.C, jejíž žáci společně nasbírali 2 392 kg papíru. Mezi jednotlivci byla nejpilnější sběračkou 
Adriana Blažková ze 2.A. 

třídní kolektivy I. pololetí                                    jednotlivci I. pololetí 
1. místo       2.C        1 293,0 kg                                   1. místo jednotlivci       Filip Verner / 2.C                487,0 kg 
2. místo       2.A           932,0 kg                                   2. místo jednotlivci       Jakub Drozd / 5.A              351,0 kg 
3. místo       4.B           704,0 kg                                 3. místo jednotlivci       Adriana Blažková / 2.A     200,0 kg 

třídní kolektivy II. pololetí                                    jednotlivci II. pololetí 
1. místo   2.A    1 322,0 kg                     1. místo jednotlivci    Adriana Blažková / 2.A     466,0 kg 
2. místo   5.B    1 179,0 kg                     2. místo jednotlivci    Matěj Kopecký / 2.A       695,0 kg 
3. místo   2.C    1 099,0 kg                     3. místo jednotlivci    Štěpán Kratochvíl / 5.A     584,0 kg  

Bc. Jitka Čechová 
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MEZINÁRODNÍ ZÁVODY MLÁDEŽE VSETÍN 2016 

Ve dnech 17. až 19. června 2016 hostil Vsetín Mezinárodní sportovní závody mládeže, kterých se kromě domácího týmu účastnily mladí 
sportovci z polských měst Nowy Sącz a Połaniec, Slovensko reprezentovali závodníci ze Staré Ľubovně. Tým reprezentující město Vsetín 
byl složen z výběru žáků všech vsetínských škol. Za naši školu byli nominováni v atletice v běhu na 1 500 a vrhu koulí Ondřej Kotrla,  
ve skoku vysokém Anna Kumbárová, ve skoku dalekém startovala Karolína Daňková a v běhu na 800 m Natálie Holčáková. Karolína 
Daňková nastoupila rovněž ve štafetě v běhu na 4x60 m. Volejbalový tým doplnila trojice děvčat Alžběta Doleželová, Silvie Hendrychová  
a Tereza Maštalířová. Rovněž v týmu florbalistů měla škola zastoupení díky Viktoru Chrásteckému, Mariánu Žabčíkovi, Tomáši Calabovi  
a Adamu Turkovi. Závodníci podávali výkony na hranici svých osobních možností. Ve výborném světle se ukázaly zejména týmy florbalistů  
a volejbalistek. Florbalisté nenašli přemožitele ani v jednom zápase a turnaj suverénně vyhráli. Volejbalistky předváděly výborné výkony 
s druhým místem a především s předvedenou hrou mohou být děvčata určitě spokojena. Fotbalisté doplatili na neochotu mnoha zdatných 
fotbalistů reprezentovat město. Nastoupili v náhradní sestavě a celkově skončili čtvrtí. V atletických disciplínách se vsetínským závodníkům  
dařilo, o konečné prvenství nás připravila diskvalifikace jednoho ze závodníků z důvodu dřívějšího data narození.  Přesto se podařilo získat  
i několik medailových umístění a celkově druhé místo. V konečném hodnocení měst Vsetín zvítězil před Nowym Sączem a Starou Ľubovňou.  

Anna Kumbárová      1. místo ve skoku vysokém, 2. místo ve štafetě 4x60 m             tým florbalistů      1. místo 
Karolína Daňková      2. místo ve skoku dalekém , 2. místo ve štafetě 4x60 m             tým plavců         1. místo 
Ondřej Kotrla         2. místo v běhu na  1 500 m , 4. místo ve vrhu koulí                tým volejbalistek     2. místo 
Natálie Holčáková      6. místo v běhu na  800 m                                 tým atletů          2. místo 
                                                                    tým fotbalistů       4. místo 

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

FLORBALOVÁ LIGA 
Od února do dubna 2016 bojovali naši hoši ve florbalové lize 
„Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko“ 2015/2016. Tohoto již 
XVII. ročníku se naše škola účastnila po loňském postupu ze druhé 
ligy. Silný florbalový tým poznamenal odchod několika hokejistů  
v průběhu sezóny. Nejcitelnější ztrátou byl odchod kapitána týmu 
Toma Ondračky, kterého nahradil Lukáš Malý. Šikovný tým bojoval 
celou sezónu o medailové pozice, po čtyřech turnajových dnech  
v konkurenci sedmi týmů nakonec obsadil pěkné třetí místo s 28 
body. Na čtvrtou ZŠ Šafaříkova si hoši vybojovali náskok šesti 
bodů. Na druhou ZŠ Ohrada ztratili dva body a na první ZŠ Luh 
sedm bodů. Nejvíce kanadských bodů z naší školy získal Tom 
Ondračka. Celkem přispěl třemi góly a čtrnácti asistencemi. Další 
úspěšní hráči patří mezi mladé florbalové naděje naší školy,  
na kterých bude příští rok stát florbalový tým. Tomáš Calaba dal  
8 gólů a na 3 přihrál a Adam Turek přispěl šesti góly a dvěma 
asistencemi. Po celou sezónu se tým opíral o výborného brankáře 
Viktora Chrásteckého. Silné jádro florbalového týmu zůstává  
pro příští rok stejné, proto je možné si klást za cíl zopakování 
medailového úspěchu z letošního roku. 

RNDr. Bořek Navrátil 

3. ROČNÍK VRCHAŘSKÉ KORUNY VALAŠSKA 

V sobotu 12. prosince 2015 proběhlo vyhlašování držitelů 
Vrchařské koruny Valašska. Tato cyklistická akce se letos konala 
již potřetí. Každým rokem bikerů, kteří kopce objedou a vyfotí se 
na předepsaných vrcholech, přibývá. Novinkou letošního ročníku 
byla kategorie junior určená pro děti, žáky a studenty.  
V sobotních dopoledních hodinách se v sále vsetínského kina 
Vatra sešli žáci základních a středních škol, kteří zdolali minimálně 
5 předepsaných vrcholů, aby převzali ocenění a drobné ceny  
z rukou organizátorů VKV. Mezi oceněnými žáky naší školy byl 
Damián Pavlík (6.B), který zdolal všech 50 předepsaných vrcholů  
a obsadil v celkovém pořadí 11. příčku; Aneta Hoďáková (5.A), 
Tobiáš a Ondra Pavlíkovi (3.B) – tato trojice objela 13 vrcholů. 
Mezi další držitele se zapsala i Vanesa Jurásková (8.B), Renáta 
Černotová (9.B), Markéta a Karolína Žídková (3.B), každá z holek 
zdolala 8 vrcholů. Z naší školy soutěžilo celkem 23 žáků. 
Naše škola uspořádala celkem dvě hromadné vyjížďky, kterých se 
zúčastnili žáci z 2. stupně. Cíl první z nich byl namířen  
na nedalekou Nivku a druhý na rozhlednu Jarcová. Dohromady 
naši cyklisté nasbírali 140 bodů a obsadili v pořadí základních škol  
3. místo. Do VKV junior 2015 se zapojilo celkem 37 základních 
škol a 163 bikerů. Všem zapojeným žákům děkuji a věřím,  
že v příštím roce se počet účastníků z naší školy rozroste a počet 
zdolaných valašských kopců přibude.  

Mgr. Lenka Šenkeříková 
 

 

IV. JARNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC  
Již čtvrtým rokem se před Velikonocemi konal turnaj trojic ve volejbale. Ve středu 23. března se v malé tělocvičně sešlo osm družstev 
volejbalových nadšenců. Družstva byla rozlosována do dvou skupin (zelená a žlutá), ze skupiny postupovaly dva týmy do semifinále, zbylá 
dvě družstva hrála o umístění. Velmi napínavé a vyrovnané zápasy mohli fanoušci vidět při finálovém zápase a při utkání o bronzovou 
příčku. Všechny zápasy se hrály na dva hrané sety do patnácti bodů, jen finálový zápas se hrál na tři sety.  Jelikož utkání bylo velmi 
vyrovnané a po dvou setech byl stav nerozhodný, musel rozhodnout třetí zkrácený set. Za své výkony získali žáci diplomy a drobné 
velikonoční ceny a body do soutěže Sportovec školy. Všem účastníkům děkuji za účast.  V tabulce níže je uvedeno konečné pořadí. 

1. BOBÍCI Tereza Maštalířová  (9.B), Silvie Hendrychová (9.A),  Robin Kohout (9.A) 
2. EVŽENOVCI Barbora Maštalířová (9.B), Jiří Martíšek (9.B), Štěpán Evják (9.A) 
3. NAFRNĚNCI Nikol Panošová (9.B), Nikol Zbranková (9.B), Zdeněk Halmazňa (9.A) 
4. ŠAMPIÓNI Alžběta Doleželová (9.B), Karolína Smilková (9.B), Jakub Smilek (9.B) 
5. HASTAGE Klára Goláňová (8.B), Anna Kumbárová (8,B), Daniel Martinec (8.B) 
6. 123 Viktor Chrástecký (9.B), Marián Žabčík (9.B), Tereza Maňáková (9.A) 
7. MIMONI Barbora Melichaříková (7.B), Monika Koňaříková (7.B), Filip Medved (7.B) 
8. ABSOLVENTI Renáta Černotová (9.B), Františka Šťastná (9.B), Lukáš Kutěj (9.B) 

Mgr. Lenka Šenkeříková 
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POHÁDKY PRO VŠECHNY ANEB I DĚTI S AUTISMEM 
CHTĚJÍ ČÍST POHÁDKY 

Poděkování žákům ze 4. a 5. ročníku a 7.A za krásné ilustrace  
do pohádkové knížky s názvem O třech prasátkách, která bude 
využívána zejména pro děti s poruchou autistického spektra. Kniha 
vznikla ve spolupráci se společností Auxilium o. p. s. a byla 
slavnostně pokřtěna spolu s pohádkami dětí z ostatních 
vsetínských škol v rámci Dne porozumění autismu dne 2. 4.2016  
v Kateřinicích.                           

Mgr. Petra Chmelařová a Bc. Darina Weberová. 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  
Ve školním roce 2015/2016 v oblasti prevence rizikového chování působili vybraní žáci 9. tříd. Aktivně pracovali peer aktivisté Karolína 
Smilková, Nikola Nevolová, Hanka Višvaderová, Michaela Galetková, David Medved a Jakub Pospíšil v 6. třídách po celý školní rok. 
Hodnotím kladně zaujetí pro práci se svými spolužáky u všech peer aktivistů, dokázali si udržet respekt i zájem o tyto hodiny mezi svými 
vrstevníky. Třídy II. stupně se zúčastnily 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 Policii ČR, MVK, HZSZK, sdružením Most z Valašského Meziříčí a Etickými dílnami. Přednášky mají 
pomoci vyvarovat se drog, promiskuity, AIDS, šikany a dalších forem rizikového chování.  

                     školní metodik prevence Mgr. Dita Homolková 

VÍTÁNÍ JARA 
Barevnými dny, zdobením vajíček, soutěžemi, pozorováním klíčení zasetého osení, výzdobou tříd, plněním úkolů v pracovních listech  
a dalšími aktivitami na téma Velikonoce, si druháci i letos připomněli velikonoční zvyky. Nesem, nesem Mařenu, na oleju smaženú ... 
Tato a další říkadla spolu s klepáním a výskotem se ozývala ve středu před velikonočními prázdninami. Symbol zimy –„ Mařenu, Mořocha“ si 
za pomoci paní učitelky vytvořily děti z 2. B a 2. C z dřevěné kostry, větviček a slámy. Figurínu oblékly, na hlavu uvázaly šátek a namalovaly 
obličej. Za velkého jásotu byly obě „Mařeny“ vhozeny do místního náhonu. Na rozloučenou jim děti ještě zanotovaly …Plav Mařeno plav, víc 
se nezastav... Zpět do školy jsme si donesli „ létečko, májíček“ - vrbové proutky ozdobené pentličkami - symbol jara. 

 Mgr. Dana Foltýnová a Mgr. Iveta Jančíková 
 

ŠKOLNÍ PLES  
V pátek 18. 12. 2015 se konal Vánoční školní ples. Tímto večerem nás provázeli Kája Mrlinová a Petr Chromčák, žáci 8.A. Na zahájení plesu 
se žáci 9. ročníků vydali vyzvat k tanci své paní učitelky a pány učitele. Poté jsme byli svědky volby Miss a Missáka 2016, jimiž se letos stali 
žáci z 9.B. Tímto titulem se pyšní Františka Šťastná a David Medved. Pro trochu zaskotačení jsme se mohli zúčastnit dvou tanečních soutěží 
– „židličkovaná“ a „praskání balónků“. Nechyběly ani různé druhy tance jako polka, valčík, macarena, letkis nebo třeba tanec na jedné noze. 
Bylo pro nás připraveno i občerstvení a bohatá tombola ukrytá pod vánočním stromečkem. Zda mohu mluvit za všechny zúčastněné, tak byl 
tento ples opravdu zdařilý. Obrovský dík patří školnímu parlamentu a paní vychovatelce Čechové, kteří si dali tu práci a tento kulturní večer 
pro nás připravili.          

 Nikol Panošová, 9.B 

 
Bc. Jitka Čechová 

SKŘIVÁNCI ZÁŘILI 
V rámci již tradiční vsetínské kulturní akce Valašské záření  
se diváci naposledy mohli potěšit operkou O dvanácti měsíčkách  
v provedení hudebně dramatického souboru Skřivánek. V hlavních 
rolích tentokrát vystoupili Terezka Krátka ze 3.A, Kája Matochová 
ze 3.A, Klárka Čablíková ze 4.A a Matyáš Blažek ze 4.A. Dvanáct 
měsíčků aneb čtyři roční období zastoupily Markétka Žídková  
ze 3.B, Nela Nikolénová ze 3.B, Kristinka Válková ze 4.B  
a Kateřina Bartoňová ze 4.A. Všem zpěvákům děkujeme za velké 
pěvecké nasazení a za vzornou reprezentaci školy.        

 Mgr. Petra Chmelařová 

VSETÍN PROTI CHUDOBĚ 

V pondělí 21. 9. 2015 se žáci naší školy zúčastnili na Maštaliskách 
diskuze žáků vsetínských základních škol o globálních problémech 
světa. Cílem byla debata nad problémy světa a nalezení jejich 
řešení. Žáci pracovali po skupinkách, každá skupinka zastupovala 
jeden stát a navrhovala jedno rozvojové řešení. V letošním roce 
žáci zvolili jako vítězný projekt nákup technologií pro čištění vody  
v Afganistánu, kde bude zasláno 5 000 Kč, které zajistili pořada-
telé. Z osmých tříd naší školy se zúčastnili Michal Gerža, Anna 
Kumbárová a Soňa Kotlárová, z deváté třídy pak Dalibor Kučera  
a Marek Bubela.                 

RNDr. Bořek Navrátil 

DĚTI ZPÍVALY SENIORŮM  
Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. K této příležitosti se naši Skřivánci se svojí Šípkovou Růženkou vypravili 
potěšit nejen maminky a babičky, ale také tatínky, dědečky a ostatní příznivce dětského zpěvu, do místní nemocnice na oddělení 
dlouhodobě nemocných. Ačkoliv šlo o premiéru a mnohé děti vystoupily na jevišti poprvé, vedly si skvěle. Velký dík patří také rodičům  
a ostatním rodinným příslušníkům, kteří vypomohli se sháněním kostýmů. V hlavní roli Šípkové Růženky se tentokrát představila Kája 
Matochová ze 3. A a jejím zachráncem byl Tobias Večeřa ze 4. B. Další veřejné vystoupení se uskutečnilo 29. 5. 2016 v odpoledních 
hodinách v Panské zahradě v rámci akce "Den dětí s Annou".  

Mgr. Petra  Chmelařová 

NETRADIČNÍ HODINA TV 

Ve středu 17. února šly děti z I. stupně sportovat na zimní stadion. 
Ledovou plochu zaplnili žáci od prvních po páté třídy. Někteří stáli 
na bruslích poprvé, jiní patří mezi „ostřílené“ hokejisty. Všichni se 
však navzájem respektovali a užili si 90 minut na ledu. Veliké 
poděkování patří rodičům, kteří přišli na stadion pomoci obouvat  
a vázat brusle a také byli k dispozici dětem na ploše. Netradiční 
hodinu tělocviku si tak určitě všichni užili.              

vyučující I. stupně 
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FLORBALOVÝ ÚSPĚCH 

Ve čtvrtek 14. 1. 2016 se hrál turnaj Krajského finále starších žáků ve Zlínském kraji, a to ve Sportovní hale v Uherském Brodě. Do krajského 
finále se probojovali i žáci ZŠ Rokytnice. Náš školní tým nejprve narazil na silný tým Sportovní školy z Uherského Hradiště. Velmi zajímavý 
zápas skončil 3:1 pro tým Rokytnice. Zápas rozhodl jednu sekundu před koncem první poloviny kapitán týmu Daniel Klímek. Ten střelou přes 
půl hřiště překvapil brankáře soupeře. Vyrovnávací branka soupeře rozhodila natolik, že ve druhé polovině přidal snadno další trefu znovu 
Klímek a Rusler. V dalším zápase naše škola po výborném herním výkonu velmi nešťastně prohrála proti Kroměříži 2:4. O obě branky naší 
školy se postaral Lukáš Pírek. Před posledním zápasem již bylo jasné, že naše škola nepostoupí do kvalifikace o republikové finále. Soupeř 
z Otrokovic nás přehrál 0:3. Nakonec nám patřilo 3. místo. A jaká byla celá cesta na Krajské finále? Nejprve naši žáci vyrazili 4. 11. 2015  
na okrskové kolo ve florbalu na ZŠ Vsetín, Sychrov. Kde jednoznačně vyhráli vlastní skupinu. V prvním zápase porazili Hošťálkovou  
a následně rozdílem třídy i Sychrov v poměru 11:1. Do okresního kola postoupila ZŠ Rokytnice společně s vítězem druhé skupiny ZŠ Luh. 
Okresní kolo se konalo 19. 11. 2015 v Dolní Bečvě. Školní tým ZŠ Rokytnice ve své skupině porazil ZŠ Horní Bečva v poměru 1:0, ZŠ 
Salvátor také 1:0 a ZŠ Dolní Bečva 2:0 a stal se vítězem skupiny. V semifinále nás čekal silný tým ZŠ Luh. Po většinu zápasu si tým 
Rokytnice držel herní převahu, když 10 minut před koncem daroval Luhu velmi laciný gól. Po minutě bylo Mariánem Žabčíkem znovu 
srovnáno a utkání museli rozhodnout až samostatné nájezdy. Ty vyhrála díky výbornému výkonu brankáře Viktora Chrásteckého ZŠ 
Rokytnice. Viktor pustil ze třech nájezdů pouze jeden gól, brankář Luhu inkasoval góly dva. Finálový zápas měl již náš tým plně pod 
kontrolou, když porazil ZŠ Šafaříkovu 3:2. Vyrovnaný výsledek nehovoří o herní převaze týmu z Rokytnice. Tak jsme se dostali až  
do Krajského finále, ve kterém žáci dosáhli na největší florbalový úspěch v historii školy. Věřím ale, že v dalších letech by se mohl úspěch 
zopakovat. 

Soupiska florbalového týmu z krajského kola: Viktor Chrástecký, Daniel Klímek (C), Filip Weintritt, Tomáš Calaba, Marián Žabčík,  
Adam Turek, Dominik Rusler, Peter Lobodowski, Lukáš Malý, Lukáš Pírek (A) a Lukáš Kutěj 

RNDr. Bořek Navrátil 

FLORBAL  ORION CUP      
okrskové kolo     1. místo ve skupině   8. a 9. třída chlapci 
okresní kolo       1. místo     krajské kolo      3. místo 
sestava: Daniel Klímek, Lukáš Pírek, Filip Weintrit  / 9.A, 
 Viktor Chrástecký, Petr Lobodowski, Lukáš Kutěj, Tom Ondračka,  
*Marián Žabčík / 9.B, *Dominik Rusler, *Tomáš Calaba / 7.A,  
**Lukáš Malý / 7.B, **Adam Turek / 6.B 
*jen okres a kraj                         ** jen kraj 

Žáky připravil RNDr. Bořek Navrátil. 
 

 ROKYTNICKÁ LAŤKA 

mladší žáci:    1.   Martin Bzducha      7.A    140 cm  
2.   Adam Kučera        7.B   135 cm 
3.   Patrik Kubaník       7.A   135 cm 

 

mladší žákyně:  1.   Anita Daňková       7.A   125 cm 
2.   Markéta Kopecká     7.A   125 cm 
3.   Monika Čížová       6.B   120 cm 

 

starší žáci:     1.   David Medved       9.B    155 cm  
2.   Václav Opletal       8.B   145 cm 
3.   Daniel Martinec      8.B   140 cm 

 

starší žákyně:   1   Barbora Maštalířová   9.B   135 cm 
2.  Anna Kumbárová     8.B   130 cm 
3.   Klára Goláňová      8.B   130 cm 

 

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

 

ROKYTNICKÁ MÍLE 

mladší žáci:       1. místo   Patrik Kubaník      7.A     
2. místo   Daniel Barabáš      6.A     
3. místo   Martin Bzducha     7.A     
        Tomáš Calaba      7.A 

starší žáci:       1. místo   Zdeněk Halmazňa    9.B     
2. místo   David Medved      9.B     
3. místo   Daniel Martinec     8.B     

mladší žákyně :    1. místo   Adriana Turková     6.B    
2. místo   Adéla Foltýnová      6.A     
3. místo   Daniela Koňaříková    6.A     

starší žákyně:     1. místo   Viktorie Čunková      9.A    
2. místo   Barbora Maštalířová  9.B     

Soutěž pro žáky připravili  

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

FLORBAL  ORION CUP      
okrskové kolo    2. místo ve skupině    6. a 7. třída chlapci 
sestava: 
Tomáš Calaba / 7.A, Lukáš Malý, Filip Medved, Radek Štěrba,  
Filip Polách / 7.B, Adam Turek, Tomáš Proksa / 7.B 

Žáky připravil RNDr. Bořek Navrátil. 

VZDĚLÁNÍ NENÍ VŠUDE K MÁNÍ… 
V pátek 10. 6. jsme si my, tři žákyně 9. ročníku, připravily přednášku pro třídy 5. A a B na téma „Vzdělání v ČR i zahraničí“. Dětem jsme 
představily organizaci Skutečný dárek a Člověk v tísni. Ukázaly jsme jim jednotlivé certifikáty, které mohou zakoupit a podpořit tak vzdělávání 
nejen u nás, ale i v zahraničí. Zároveň jsme jim tím objasnily rozdíly škol v ČR a v Asii, Africe a Etiopii. Díky videím, které jsme jim pustily, 
mohly rozdíly spatřit takřka na vlastní oči. Když jsme se jich zeptaly, zda oni a jejich rodiče přispívají na nějaké charity, projekty apod., 
překvapilo nás, kolik dětí zvedlo ruku. Bylo vidět, že je téma velice zaujalo a na naše otázky se nebály odpovídat.  
Naším cílem rozhodně nebylo, aby děti přišly domů a okamžitě šly kupovat certifikát. Sice by to bylo hezké, ale víme, že ne každý si může 
dovolit na tyto organizace přispívat. Náš cíl byl, aby se o tomto tématu děti dozvěděly více a popřípadě si i více vážily toho, jaký tady máme 
„luxus“ ve vzdělání a v jakých podmínkách musejí žít děti někde jinde. Žáci pátých ročníků se obyčejně do školy ještě těší, ale jakmile 
přejdou na druhý stupeň, radost brzy opadá. Při závěrečné anketě, kde jsme pomocí zelených a červených lístečků zjišťovaly jejich názor 
 na přednášku, nás velice potěšilo to, když jsme nenašly ani jeden červený lísteček. Doufáme, že si děti alespoň něco nového odnesly  
a budou si to pamatovat i do budoucna.                                Nikol Panošová, Nikola Zbranková, Renáta Černotová 
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POHÁR ROZHLASU 2016 

mladší žákyně 1. místo 
okrskové kolo 4 450  bodů 

60 m 

Karolína Daňková  7.A 8,1 s 1. 

Monika Čížová 7.A 9,3 s 5.-6. 

Katrin Blizňáková 7.A 9,3 s 5.-6. 

600 m 

Natálie Zgarbová 7.A 2:00,2 min 2. 

Adriana Turková  6.B 2:06,2 min 4. 

Adéla Foltýnová 6.A 2:09,1 min 6. 

skok 
vysoký 

Kateřina Krupičková  7.B 135 cm 1. 

Monika Čížová 7.A 125 cm 4. 

Anita Daňková  7.A 125 cm 5. 

skok 
daleký 

Karolína Daňková 7.A 438 cm 1. 

Adriana Turková 6.B 356 cm 6. 

Anita Daňková 7.A 341 cm 8. 

hod 
míčkem 

Kateřina Krupičková 7.B 31,70 m 6. 

Adéla Foltýnová  6.A 28,50 m 8. 

Natálie Zgarbová 7.A 23,30 m 10. 

4x60 m 
Daňková K., Foltýnová A.,  

 36,3  s 1. 
Čížová M., Blizňáková K. 

4x60 m 
Zgarbová N., Krupičková K.  

 38,2 s 4. 
Daňková A., Turková A. 

Družstvo dívek postoupilo do okresního kola. 
 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková 

POHÁR ROZHLASU 2016 

mladší žáci 1. místo 
okrskové kolo 3 346 bodů 

60 m 

Martin Bzducha 7.A 8,0 s 1. 

Filip Medved 7.B 8,8 s 6. 

     

1000 m 

Ondřej Dobeš 7.B 3:43,3 min 7. 

Filip Medved 6.B 3:45,0 min 8. 

Tomáš Calaba 6.A DNS   

skok 
vysoký 

Adam Kučera 7.A 140 cm 2. 

Mikuláš Čablík 7.B 140 cm 3. 

Daniel Barabáš 6.A 135 cm 5. 

skok 
daleký 

Martin Bzducha 7.A 447 cm 1. 

Adam Kučera 7.B 368 cm 11. 

Tomáš Calaba 7.A -  - 

hod 
míčkem 

Daniel Barabáš 6.A 45,7 m 3. 

Daniel Měkyna 7.B 41,0 m 6. 

     

4x60 m 
Barabáš D., Calaba T., 

 32,8 s 1. 
Medved F., Bzducha M. 

4x60 m 
 

    
 

Družstvo chlapců postoupilo do okresního kola. 
 

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

POHÁR ROZHLASU 2016 

starší žáci 2. místo 
okrskové kolo 5 055 bodů 

60 m 

Lukáš Kutěj 9.A 7,7 s  1. 

Marián Žabčík 9.B 7,9 s 4. 

Zdeněk Halmazňa 9.A 8,2 s 9. 

1500 m 

Milan Urban 8.B 5:12,9 min 3. 

Daniel Martinec 8.B 5:19,3 min 5. 

Dominik Matoška 8.B 5:31,4 min 7. 

skok 
vysoký 

David Medved 9.B 155 cm 3. 

Daniel Martinec 8.B 140 cm 11. 

Jiří Martišek 9.A 140 cm 12. 

skok 
daleký 

David Medved 9.B 471 cm 5. 

Dominik Matoška 8.B 464  cm 6. 

Štěpán Evják 9.A 435  cm 10. 

vrh koulí 

Marián Žabčík 9.B 11,45 m 3. 

Jaroslav Fojtů 9.A 11,00 m 4. 

Zdeněk Halmazňa 9.A 10,55 m 9. 

4x60 m 
Žabčík M., Kutěj L.,  

 30,9 s 1. 
Halmazňa Z., Medved D. 

4x60 m 
Matoška D., Martišek J., 

 31,5 s 6. 
Martinec D., Evják Š. 

Družstvo chlapců postoupilo do okresního kola. 
 

Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

POHÁR ROZHLASU 2016 

starší žákyně 2. místo 
okrskové kolo 4 709 bodů 

60 m 

Barbora Maštalířová 9.B 8,8 s 5.-7. 

Viktorie Čunková 9.A 8,8 s 5.-7. 

Karolína Mrlinová  9.A 9,2 s 9. 

800 m 

Natálie Holčáková 8.A 2:56,5 min 2. 

Karolína Mrlinová 8.A 3:11,3 min 9. 

     

skok 
vysoký 

Anna Kumbárová  8.B 140 cm 1. 

Barbora Maštalířová  9.B 135 cm 4. 

Tereza Maštalířová 8.B 125 cm 7. 

skok 
daleký 

Anna Kumbárová 8.B 415 cm 2. 

Klára Goláňová  8.B 385 cm 3. 

Viktorie Čunková 9.A 374 cm 5. 

vrh koulí 

Nikol Panošová 9.B 8,07 m 3. 

Klára Goláňová 8.B 7,97 m 5. 

Kateřina Goláňová 8.A 7,20 m 9. 

4x60 m 
Maštalířová B., Goláňová Kl. 

 34,6 s 2. 
Kumbárová A., Čunková V. 

4x60 m 
Holčáková N., Mrlinová K., 

 36,3 s 3. 
Panošová N., Goláňová Kt. 

Družstvo dívek postoupilo do okresního kola. 
 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 

ŠKOLNÍ LIGA HÁZENÉ 2015/2016 
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 9 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. 
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci se v tomto školním roce zúčastnili dvou turnajů mezi školami. Žáky naší školy tento sport zaujal, mnozí 
z nich navštěvují tréninky házené v hale pravidelně a již dnes dosahují pěkných sportovních výsledků. Na konci května se vybraní žáci  
a žákyně 4. a 5. tříd zúčastnili závěrečného turnaje. Soutěžilo se o putovní pohár, který chlapcům v samém závěru turnaje unikl o dva body, 
ale za obrovskou snahu a bojovnost si všichni zaslouží velkou pochvalu. Děvčata vybojovala 4. místo.            Mgr. Renáta Haschková 



  

 

 

 

POHÁR ROZHLASU 2016 

starší žákyně 5. místo 
okresní kolo 4 664 bodů 

60 m 

Barbora Maštalířová 9.B 8,9 s 7.-11. 

Viktorie Čunková 9.A 9,1 s 12.-14. 

Karolína Mrlinová  9.A 9,6 s 19. 

800 m 

Natálie Holčáková 8.A 2:49,0 min 4. 

Viktorie Čunková 9.A 2:58,1 min 9. 

     

skok 
vysoký 

Anna Kumbárová  8.B 134 cm 5.-8. 

Barbora Maštalířová  9.B 134 cm 5.-8. 

     

skok 
daleký 

Klára Goláňová 8.B 401 cm 8. 

Anna Kumbárová 8.B 365 cm 17.-18. 

Karolína Mrlinová  9.A 352 cm 20. 

vrh koulí 

Nikol Panošová 9.B 7,93 m 8. 

Klára Goláňová 8.B 7,79 m 12. 

Kateřina Goláňová 8.A 6,90 m 20. 

4x60 m 
Maštalířová B., Goláňová Kl. 

 34,1 s 4. 
Kumbárová A., Čunková V. 

4x60 m 
Holčáková N., Mrlinová K., 

 36,0 s 10. 
Panošová N., Goláňová Kt. 

 
 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 

POHÁR ROZHLASU 2016 
starší žáci 7. místo 
okresní kolo 2 821 bodů 

60 m 

Martin Bzducha 7.A 8,1 s 1.-4. 

Štěpán Žůrek 7.B 8,8 s 14.-15. 

Filip Medved 6.B 9,1 s 20. 

1000 m 

Lukáš Malý 7.B 3:43,1 min 12. 

Ondřej Dobeš 6.A 3:46,2 min 15. 

Filip Medved 7.B DNF   

skok 
vysoký 

Adam Kučera 7.A 0 cm 13.-14. 

Mikuláš Čablík 7.B 0 cm 13.-14. 

     

skok 
daleký 

Martin Bzducha 7.A 437 cm 2. 

Adam Kučera 7.B 379 cm 16. 

Mikuláš Čablík 7.B 365 cm 19. 

hod 
míčkem 

Štěpán Žůrek 6.A 55,03 m 7. 

Daniel Měkyna 7.B 50,66 m 12. 

Daniel Barabáš 6.A 48,06 m 13. 

4x60 m 
Barabáš D., Žůrek Š., 

 33,1 s 5.-6. 
Medved F., Bzducha M. 

4x60 m 
 

    
 

 
 

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

POHÁR ROZHLASU 2016 
mladší žákyně 4. místo 
okresní kolo  4 343 bodů 

60 m 

Karolína Daňková  7.A 8,6 s 1. 

Katrin Blizňáková 7.A 9,3 s 7.-11. 

Monika Čížová 7.A 9,7 s 17. 

600 m 

Natálie Zgarbová 7.A 1:59,1 min 3. 

Adriana Turková  6.B 2:05,2 min 8. 

Adéla Foltýnová 6.A 2:07,4 min 11. 

skok 
vysoký 

Anita Daňková  7.A 132 cm 5.-7. 

Kateřina Krupičková 7.B 128 cm 8.-9. 

     

skok 
daleký 

Karolína Daňková 7.A 438 cm 9.-10. 

Adriana Turková 6.B 367 cm 6. 

Anita Daňková 7.A 350 cm 13. 

hod 
míčkem 

Kateřina Krupičková 7.B 32,94 m 10. 

Natálie Zgarbová 7.A 30,94 m 14. 

Adéla Foltýnová 6.A 28,94 m 17. 

4x60 m 
Daňková K., Foltýnová A.,  

 37,4  s 8. 
Čížová M., Blizňáková K. 

4x60 m 
Zgarbová N., Krupičková K.  

 38,6 s 11. 
Daňková A., Turková A. 

 
 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 

POHÁR ROZHLASU 2016 

starší žáci 6. místo 
okresní kolo 4 779 bodů 

60 m 

Lukáš Kutěj 9.A 7,9 s  5.-6. 

Marián Žabčík 9.B 8,2 s 11.-14. 

Zdeněk Halmazňa 9.A 8,5 s 16. 

1500 m 

Daniel Martinec 8.B 5:17,3 min 8. 

Milan Urban 8.B 5:22,8 min 11. 

     

skok 
vysoký 

Ondřej Kotrla 9.A 154 cm 2.-7. 

David Medved 9.B 150 cm 7.-10. 

     

skok 
daleký 

David Medved 9.B 470 cm 11. 

Jiří Martišek 9.A 423  cm 15. 

     

vrh koulí 

Ondřej Kotrla 9.B 11,42 m 4. 

Marián Žabčík 9.B 9,68 m 13. 

Jaroslav Fojtů 9.A 8,99 m 16. 

4x60 m 
Žabčík M., Kutěj L.,  

 30,9 s 5. 
Halmazňa Z., Medved D. 

4x60 m 
Urban M., Martišek J., 

 31,7 s 8. 
Martinec D., Kotrla O. 

 
 

Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

COCA COLA CUP 

kvalifikační turnaj:   3. místo 

sestava: 
Daniel Klímek, Robin Kohout / 9.A, David Medved,  
Marián Žabčík / 9.B, Petr Dušek, Dominik Matoška,  
Daniel Martinec, Milan Urban, Šimon Szczurek / 8.B, Filip Medved, 
Radek Štěrba / 7.B 

Mgr. Hynek Hromada 

 
     Karolína DAŇKOVÁ / 7.A 
          nová rekordmanka  
            v běhu na 60 m        

                   8,1 s 

15 



  

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2016 
mladší žáci 6. místo 
okresní kolo 4 293 bodů 

60 m 

Martin Bzducha 7.A 8,3 s 413 b 4. 

Daniel Barabáš  6.A 8,8 s 295 b 15.-17. 

Filip Medved  7.B 8,9 s 274 b 18.-23. 

Adam Kučera  7.A 8,9 s 274 b 18.-23. 

      

800 m 

Daniel Barabáš  6.A 2:37,9 min 411 b 5. 

Martin Bzducha 7.A 2:39,5 min 319 b 7. 

Adam Kučera  7.A 3:04,1 min 190  b 30. 

Filip Medved  7.B 3:06,2 min 176 b 34. 

      

skok 
vysoký 

Martin Bzducha 7.A 134 cm 276 b 6.-9. 

Daniel Barabáš  6.A 125 cm 218 b 13.-14. 

Adam Kučera  7.A 122 cm 200 b 15.-19. 

skok 
daleký 

Filip Medved  7.B 358  cm 142 b 14. 

      

hod 
míčkem 

Daniel Barabáš  6.A 50,60 m 313 b 8. 

Martin Bzducha 7.A 47,98 m 291 b 15. 

Filip Medved  7.B 43,95 m 257 b 21. 

Adam Kučera  7.A 33,07 m 168 b 33. 

      

Jednotlivci: 
4. místo Martin Bzducha 1375 bodů 
7. místo Daniel Barabáš 1237  bodů 

30. místo Filip Medved   849 bodů 
31. místo Adam Kučera   832  bodů 

     

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

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2016 
mladší žákyně 7. místo 
okresní kolo 4 796 bodů 

60 m 

Karolína Daňková 7.A 8,9 s 531 b 3.-5. 

Natálie Zgarbová 7.A 9,3 s 4351 b 15.-20. 

Katrin Blizňáková 7.A 9,5 s 391 b 25.-35. 

Adéla Foltýnová 6.A 9,5 s 391 b 28.-39. 

Monika Čížová 6.B 9,9 s 308 b 48.-50. 

600 m 

Natálie Zgarbová 7.A 2:00,5 min 501 b 8. 

Adéla Foltýnová 6.A 2:10,3 min 368 b 21. 

Karolína Daňková 7.A 2:17,8 min 279 b 31. 

Katrin Blizňáková 7.A 2:18,5 min 271 b 32. 

Monika Čížová 6.B 2:33,3 min 132 b 54. 

skok 
vysoký 

Monika Čížová 6.B 121 cm 321 b 11.-21. 

Adéla Foltýnová 6.A 103 cm 164 b 30.-31. 

skok 
daleký 

Karolína Daňková 7.A 411 cm 333 b 3. 

Natálie Zgarbová 7.A 329 cm 159 b 26. 

Katrin Blizňáková 7.A 320 cm 142 b 27. 

hod 
míčkem 

Monika Čížová 6.B 31,06 m 248 b 23. 

Karolína Daňková 7.A 29,84 m 233 b 31. 

Adéla Foltýnová 6.A 39,45 m 229 b 34. 

Katrin Blizňáková 7.A 29,94 m 199 b 43. 

      

Jednotlivci: 
16. místo Natálie Holčáková 1 376 bodů 
21. místo Natálie Zgarbová 1 259  bodů 
29. místo Adéla Foltýnová 1 152 bodů 
41. místo Monika Čížová 1 009  bodů 
42. místo Katrin Blizňáková 1 003 bodů 

  Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2016 

starší žáci 4. místo 
okresní kolo  6 322bodů 

60 m 

David Medved 
 
 

9.B 7,8 s 548 b 10.-13. 

Marián Žabčík 9.A 7,9 s 520 b 14.-19. 

Daniel Martinec 8.B 8,1 s 465 b 22.-26. 

Dominik Matoška 8.B 8,4 s 388 b 32.-38. 

Milan Urban 8.B 8,5 s 364 b 39.-41. 

1000 m 

Daniel Martinec 8.B 3:20,1 min 481 b 4. 

Marián Žabčík 9.A 3:22,4 min 462 b 12. 

Milan Urban 8.B 3:22,9 min 457 b 14. 

Dominik Matoška 8.B 3:27,3 min 422 b 20. 

David Medved 9.B 3:30,2 min 399 b 23. 

skok 
vysoký 

David Medved 9.B 150 cm 389 b 8.-10. 

Marián Žabčík 9.A 135 cm 283 b 16.-18. 

Daniel Martinec 8.B 129 cm 244 b 21.-22. 

skok 
daleký 

Dominik Matoška 8.B 435 cm 264 b 15. 

Milan Urban 8.B 406 cm 215 b 20. 

hod 
míčkem 

Daniel Martinec 8.B 47,44 m 286 b 17. 

Ondřej Kotrla 8.A 42,88 m 248 b 20. 

vrh  
koulí 

Marián Žabčík 9.A 9,20 m 438 b 17. 

David Medved 9.B 8,32 m 385 b 21. 

Dominik Matoška 8.B 7,69 m 348 b 22. 

Jednotlivci: 
10. místo David Medved 1721 bodů 
12. místo Marián Žabčík 1703  bodů 
24. místo Daniel Martinec 1476 bodů 
28. místo Dominik Matoška 1422 bodů 
34. místo Milan Urban 1284 bodů 

  Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2016 
starší žákyně 4. místo 
okresní kolo 5 539  bodů 

60 m 

Natálie Holčáková  8.A 8,9 s 531 b 10.-11. 
Klára Goláňová  8.B 9,1 s 482 b 17.-20. 

Anna Kumbárová  8.B 9,3 s 435 b 26.-30. 

Barbora Maštalířová 9.B 9,5 s 391 b 35.-37. 

Karolína Mrlinová 8.A 9,5 s 391 b 35.-37. 

800 m 

Natálie Holčáková  8.A 2:58,0 min 384 b 8. 

Barbora Maštalířová 9.B 3:03,6 min 332 b 13. 

Anna Kumbárová  8.B 3:12,1 min 261 b 24. 

Karolína Mrlinová 8.A 3:14,7 min 241 b 26. 

Klára Goláňová  8.B 3:27,0 min 155 b 30. 

skok 
vysoký 

Anna Kumbárová  8.B 134 cm 449 b 6.-9. 

Barbora Maštalířová 9.B 128 cm 389 b 12.-14. 

Natálie Holčáková  8.A 125 cm 395 b 15.-17. 

skok 
daleký 

Klára Goláňová  8.B 386 cm 163 b 10. 

Karolína Mrlinová 8.A 331 cm 276 b 20. 

hod 
míčkem 

Barbora Maštalířová 9.B 47,50 m 448 b 4. 

Anna Kumbárová  8.B 32,70 m 267 b 12. 

Natálie Holčáková  8.A 23,40 m 159 b 19. 

vrh  
koulí 

Kateřina Goláňová  8.B 7,16 m 345 b 14. 
Karolína Mrlinová  8.B 5,59 m 245 b 19. 

Jednotlivci: 
11. místo Barbora Maštalířová 1 560 bodů 
20. místo Natálie Holčáková 1 433 bodů 
21. místo Nikol Panošová 1 412 bodů 
28. místo Kateřina Goláňová 1 258 bodů 
38. místo Karolína Mrlinová 1 040 bodů 

  Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 
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BASKETBAL        
8. a 9. tříd  dívky              okrskové kolo    1. místo  
                        okresní kolo      4. místo 
sestava:  Viktorie Čunková / 9.A, Barbora Maštalířová,  
Tereza Maštalířová, Nikol Panošová, Nikola Nevolová,  
Nikola Zbranková / 9.B, Klára Goláňová, *Anna Kumbárová,  
*Monika Srněnská / 8.B, Karolína Mrlinová / 8.A       * jen okres 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 
 

BASKETBAL        
8. a 9. třída chlapci           okrskové kolo    2. místo   
          
sestava:   
Štěpán Evják, Ondřej Kotrla, Robin Kohout / 9.A, Jiří Martišek, 
David Medved / 9.B, Petr Chromčák / 8.A 

Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

 

VOLEJBAL  
dívky 8. a 9. třída             okrskové kolo    1. místo 

okresní kolo      2. místo  
sestava:  Silvie Hendrychová, Viktorie Čunková / 9.A,  
Alžběta Doleželová, Barbora Maštalířová, Tereza Maštalířová, 
Nikol Panošová, *Nikola Zbranková / 9.B, Anna Kumbárová / 8.B,  
Barbora Melichaříková / 7.B                   * jen okres 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 

VOLEJBAL        
8. a 9. třída chlapci            okrskové kolo    2. místo  
sestava:   
Štěpán Evják, Zdeněk Halmazňa / 9.A, David Medved,  
Jiří Martišek, Marián Žabčík / 9.B, Petr Chromčák / 8.A  

Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

VYBÍJENÁ                      

chlapci   4. a 5. třída  okrskové kolo:   2. místo ve skupině 
okresní kolo:    1. místo 

sestava:   
Matěj Čech, Vít Juřica / 4.A, Patrik Filgas, **Jakub Žamboch, 
Kryštof Žůrek / 4.B, Matyáš Dědek, Lukáš Bubela*,  
Matěj Juráň / 5.A, Jakub Mikeš, Lukáš Pastirčák, Petr Špok,  
Adam Vašťák, Michal Vašťák / 5.B   
*jen okrsek                            ** jen okres 

Žáky připravila Mgr. Renáta Haschková. 

MALÁ KOPANÁ 

chlapci  8. a 9. třída     okrskové kolo:  3. místo ve skupině 

sestava:   
Robin Kohout / 9.A, Jiří Martišek, David Medved,  
Marián Žabčík / 9.B, Petr Dušek, Daniel Martinec,  
Šimon Szczurek / 8.B 
Žáky připravili RNDr. Bořek Navrátil a Mgr. Hynek Hromada. 

MALÁ KOPANÁ 

chlapci  6. a 7. třída     okrskové kolo:  3. místo ve skupině 

sestava:   
Michal Klícha / 7.A, Lukáš Malý, Filip Medved, Radek Štěrba,  
Štěpán Žůrek / 6.B, Ondřej Dobeš / 6.A, Michael Medved,  
Adam Turek, Jakub Vyškovský / 6.B 
 

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

VYBÍJENÁ    

chlapci   6. a 7. třída         okrskové kolo:   1. místo  
okresní kolo:    2. místo 

sestava:  Martin Bzducha, Matěj Chalánek / 7.A, Adam Kučera,  
Filip  Medved, Daniel Měkyna, Šimon Polách*, Radek Štěrba,  
Štěpán Žůrek / 7.B, Daniel Barabáš / 6.A, Tomáš Proksa,  
Jakub Vyškovský / 6.B 

*jen okrsek 

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

chlapci  6. a 7. třída            okrskové kolo:   4. místo 

sestava:   
Martin Bzducha, Tomáš Calaba, Michal Klícha / 7.A, Filip Medved, 
Šimon Polách, Radek Štěrba, Štěpán Žůrek / 7.B,  
Ondřej Dobeš / 6.A, Michael Medved, Tomáš Proksa, Adam Turek,  
Jakub Vyškovský / 6.B 

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

 

HALOVÁ KOPANÁ 

chlapci  8. a 9. třída       okrskové kolo:  1. místo ve skupině  
okresní kolo:   8. místo   

sestava:   
Robin Kohout / 9.A, David Medved, Marián Žabčík / 9.B,  
Petr Dušek*, Dominik Matoška*, Daniel Martinec, Milan Urban, 
Šimon Szczurek / 8.B                       *jen okrsek 

Žáky připravil Mgr. Hynek Hromada. 

 

VYBÍJENÁ                      

dívky   4. a 5. třída    okrskové kolo:   2. místo ve skupině 
okresní kolo:    1. místo 
krajské kolo:     2. místo 

sestava:   
Ilona Hendrychová, Adina Mlčáková / 5.A, Isabela Hlavicová, 
Natálie Žáková, Nela Šerá, Alžběta Pavlovičová, Karolína Šťastná, 
Eliška Srněnská, Eliška Sponerová, Veronika Nováková,  
Adéla Šebestová, Magda Rochowanská / 5.B 
 

Žáky připravila Mgr. Renáta Haschková. 

VYBÍJENÁ                        

dívky   6. a 7. třída           okrskové kolo:   2. místo 

sestava:   
Katrin Blizňáková , Karolína Daňková, Zuzana Kašparová,  
Markéta Kopecká / 7.A, Kateřina Krupičková,  
Natálie Zgarbová / 7.B,  Adéla Foltýnová, Nela Hanáková,  
Daniela Koňaříková / 6.A, Adriana Turková / 6.B 

 

Žákyně připravila Mgr. Lenka Šenkeříková. 
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ti

ROKYTNICKÁ ŽABKA      1. ročník 
 

50 m 
1. Adéla Krampotová     1.A     9,4 s 
2.  Sára Bzduchová      1.A      9,6 s 
3.  Natálie Baďurová     1.A     9,7 s 
 

1. Jakub Kučerňák      1.A     8,8 s 
2.  Šimon Šmíd         1.B      9,2 s 
3. Matěj Gožďál        1.A      9,4 s 

skok daleký  
1. Nela Krsková        1.A  280 cm 
2. Sára Bzduchová      1.A  250 cm 
3. Natálie Baďurová     1.A  223 cm 
   

1. Jan Zavadil         1.B  300 cm 
2. Matěj Kutěj         1.A  288 cm 

3. Matěj Gožďál        1.A  282 cm 

ROKYTNICKÁ ŽABKA      2. ročník 
 

50 m 
1.  Viktorie Šuláková    2.C      8,4 s 
2. Viktorie Polanská    2.B       9,3 s 
3. Radka Vodáková    2.C       10,0 s 
 

1. Filip Verner        2.C      8,3 s 
2. Lukáš Kovář       2.B       8,4 s 
3. David Michálek      2.B       8,5 s 
 

skok daleký 
1. Viktorie Šuláková    2.C   310 cm 
2. Viktorie Polanská    2.C   270 cm 
3.  Kateřina Březovjáková 2.A   250 cm 
   

1. Filip Verner        2.C   397 cm 
2. Jakub Bitala        2.C   340 cm 

3.  Jiří Zezulka        2.C   305 cm 

ROKYTNICKÁ ŽABKA      3. ročník 
 

50 m  
1. Kamila Vítková      3.B      8,8 s 
2. Anna Matošková     3.A      8,9 s 
3.  Nela Nikolénová    3.B       9,4 s 
   

1.-2. Jakub Mezihorák    3.B      8,2 s 
1.-2. Hynek Mozga      3.A      8,2 s 
3. Filip Ondruš        3.B      8,4 s 
 

skok daleký 
1.   Adéla Růžičková    3.B   320 cm 
2.-3. Anna Matošková    3.A   290 cm 
2.-3. Terezie Pospíšilová  3.B   290 cm 
   

1.  Jakub Mezihorák    3.A   360 cm 
2.-3. Hynek Mozga      3.A   350 cm 
2.-3. Tobiáš Pavlík      3.B   350 cm 
 s 

 
 

 
ROKYTNICKÁ ŽABKA      5. ročník 
 

50 m 
1.   Adina Mlčáková   5.A      8,8 s 
2.   Adéla Šebestová   5.B      8,9 s 
3.   Veronika Nováková 5.B      9,0 s 
 

1.   Hynek Neumann   5.B     8,4 s 
2.-3.  Matyáš Dědek    5.A      8,6 s 
2.-3.  Štěpán Kratochvíl  5.A     8,6 s 
 

skok daleký  
1. Veronika Nováková   5.B   357 cm 
2. Alžběta Pavlovičová  5.B   325 cm 
3.  Eliška Srněnská     5.B   323 cm 
   

1. Matyáš Dědek      5.A   382 cm 
2. Matěj Juráň        5.A   344 cm 
3. Hynek Neumann     5.B   340 cm 
 

ROKYTNICKÁ ŽABKA      4. ročník 
  

50 m 
1. Nicol Zeťáková       4.B    9,1 s 
2. Klára Čablíková      4.A    9,2 s 
3.  Anna Janušová      4.A    9,3 s 
 

1.-3. Adam Kotrla        4.A    8,2 s 
1.-3. Dan Knebl         4.A    8,2 s 
1.-3. Matěj Zeťák        4.B    8,2 s 
 

skok daleký  
1. Terezie Barvová      4.A  304 cm 
2. Adéla Michutová      4.B  285 cm 
3. Nicol Zeťáková       4.B  273 cm 
 

1. Tobiáš Ostrčil        4.B  347 cm 
2. Adam Kotrla         4.A  345 cm 
3.  Kryštof Žůrek        4.B  344 cm 
 
 

 

McDONALD´S CUP   - malá kopaná 

chlapci        3. až  5. třída 

okrskové kolo:   5. místo ve skupině 

sestava:   
Jakub Mikeš, Petr Špok, Lukáš Pastirčák, 
Adam Vašťák, Michal Vašťák / 5.B,  
Tobias Buzinkai, Jakub Horák, Dan Knebl,  
Adam Kotrla / 4.A, Patrik Filgas,  
Filip Kovář, Tobiáš Odstrčil,  
Jakub Žamboch / 4.B 

Žáky připravila Mgr. Renáta Haschková. 

 

AKTIVITY KLUBU NADANÝCH DĚTÍ MENZA 

▫ Hádanky, hlavolamy, šifry, luštění záhad, detektivní příběhy 
▫ Interaktivní hraní, logické úlohy, hry se slovy 
▫ Program „Světlo pro světlušku“, poznávání světa nevidomých  
▫ Program „Jsi na tahu“, strategické deskové hry  
▫ Beseda s pracovníkem hvězdárny, program „Jak vznikají oblaka a déšť?“  
▫ Program „Jsi na tahu“ – karetní a kostkové hry   
▫ Dětské rébusy – pyramida, sudoku, přesmyčky, barevné sudoku, logické počítačové hry  
▫ Návštěva vsetínského zámku, zhlédnutí výstavy betlémů, vánoční tradice, výroba ozdob  
▫ Program „Jsi na tahu“ - stolní strategické hry  
▫ Program - sluneční soustava, souhvězdí, naučné filmy o letech do vesmíru  
▫ Enigmatické hádanky, číselné doplňovačky, sudoku, přesmyčky 
▫ Program „ Co se děje v půdě?“ – badatelské činnosti 
▫ Velikonoční tradice, výroba přání a ozdob, zhlédnutí výstavy kraslic  
▫ Program „Jsi na tahu“ – motorické hry 
▫ Beseda s pracovníkem hvězdárny, výroba mapy souhvězdí 
▫ Hádanky, znalostní hry, soutěž ve skládání puzzle 
▫ „Naučím tě hru, kterou mám rád“ - vzájemné sdílení 
▫ Návštěva vsetínského zámku, program k 700. výročí Karla IV. 
▫ Beseda s pracovníkem hvězdárny - vznik vesmíru, stvoření světa, vesmírné pexeso  
▫ Den dětí s deskovými hrami 
▫ Výlet do zámku Kinských – dortová slavnost, interaktivní výstava „Kdo si hraje, nezlobí“ 
▫ Setkání na hvězdárně, pozorování Slunce, 3D filmy o vesmíru, beseda 
 
Klub nadaných dětí se bude opět pravidelně scházet jednou za 14 dní i v příštím školním roce 2016/2017 a to každou středu. 
 

Mgr. Renáta Haschková a Mgr. Lenka Valchářová 
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBU 

 Koloběžkové závody zručnosti 
 Drakiáda v Janišově 
 Halloweenské strašidelné odpoledne 
 Slet čarodějnic - zábavné odpoledne 
 Pečení perníčků ve školní kuchyňce 
 Ukázka canisterapie  
 Žonglérská show 
 Zvířátková bojovka v lese  
 Hledání pokladu v lese 
 Exkurze u hasičů 
 Minigolf Trávníky 
 Zlínský vorvaň 2015 
 Bowling v Luhu 
 Kuželna na Ohradě 
 Solná jeskyně ve Fitness Kohútek a U Růžičků 
 Návštěvy dětského oddělení Masarykovy knihovny 
 Tvoření v Masarykově knihovně 
 Horolezecká stěna v Alcedu 
 Hvězdárna Vsetín 
 Lektorské programy a výstavy na vsetínském zámku 
 Dětská filmová představení v kině Vatra 
 Návštěva výstavy drobného zvířectva na Lapači 
 Návštěva výstavy okrasného ptactva 
 Vánoce na dědině - skanzen Rožnov pod Radhoštěm 
 Účast v taneční soutěži „Tančírna“ - břišní tance 

 Šachové Grand Prix školní mládeže 

VÍCEDENNÍ A VÍKENDOVÉ AKCE  

 Spaní ve školní družině   
- přivítání prvňáčků - výlet vláčkem do Teplic nad Bečvou 

 - druháci řádí v zábavním parku Galaxie 
 Minitábor v Rajnochovicích „Říše skřítků, strašidýlek a víl“ 
 Návštěvy divadelních představení pro děti v Městském 

 divadle ve Zlíně 
 Výstava stavebnice Merkur ve Zlíně 
 Dopravní hřiště v Malenovicích 
 Rozhledna Maruška v Hošťálkové 
 Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm 
 Exkurze KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště 

 

AKCE NEJEN PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 Mikulášská nadílka  
 Předvánoční jarmark 
 Dětský karneval 
 Valentýnská pošta 
 Pohádková stezka a turnaj ve vybíjené k Mezinárodnímu dni 

 dětí 
 Školní ples 

 
Pomoc žáků druhého stupně při akcích ŠD 
Organizace některých akcí školní družiny - Dětský karneval, 
Valentýnská pošta, Pohádková stezka k Mezinárodnímu dni dětí, 
Halloweenské strašidelné odpoledne, Slet čarodějnic -  
se neobešla bez pomoci žáků z druhého stupně. 

Všechny aktivity pro děti po celý rok ochotně připravovaly 
vychovatelky školní družiny Bc. Lucie Opletalová,  

Hana Řehánková, Radka Tvarůžková, Lucie Kašparová  

a za školní klub Bc. Jitka Čechová. 

SBĚR VRŠKŮ 

Již tradičně pořádáme sběr vršků z PET lahví, jehož výtěžek putuje potřebným. Letošní rok jsme pomáhali Moničce Geršlové a jejím rodičům 
ke koupi rehabilitačních pomůcek a zdravotního kočárku. Všem pilným sběračům děkujeme. 

vychovatelky ŠD a ŠK 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 1. ROČNÍKU  
V pátek 18. 12. 2015 se konal Vánoční školní ples. Tímto večerem nás provázeli Kája Mrlinová a Petr Chromčák, žáci 8.A. Na zahájení plesu 
se žáci 9. ročníků vydali vyzvat k tanci své paní učitelky a pány učitele. Poté jsme byli svědky volby Miss a Missáka 2016, jimiž se letos stali 
žáci z 9.B. Tímto titulem se pyšní Františka Šťastná a David Medved. Pro trochu zaskotačení jsme se mohli zúčastnit dvou tanečních soutěží 
– „židličkovaná“ a „praskání balónků“. Nechyběly ani různé druhy tance jako polka, valčík, macarena, letkis nebo třeba tanec na jedné noze. 
Bylo pro nás připraveno i občerstvení a bohatá tombola ukrytá pod vánočním stromečkem. Zda mohu mluvit za všechny zúčastněné, tak byl 
tento ples opravdu zdařilý. Obrovský dík patří školnímu parlamentu a paní vychovatelce Čechové, kteří si dali tu práci a tento kulturní večer 
pro nás připravili. 

Mgr. Magda Slováčková 

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. 



KYBERŠIKANA 
Deset pravidel jak bezpečně 

být na internetu 
1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. 

2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už 

vůbec ne intimní. 

3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani 

blízkému kamarádovi. 

4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární 

maily a vzkazy. 

5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, 

aniž bys o tom řekl někomu jinému. 

6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo  

e-mail, který tě šokuje, opusť webovou 

stránku. 

7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků 

nebo vyděsí. 

8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla  

z neznámé adresy. 

9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš . 

10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se. 

autor plakátu: Ondřej Kalus, 8.A  


