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Akce školy



  Vážení rodiče, milí žáci i přátelé školy,
dostává se vám do rukou třicáté číslo ča-
sopisu Školák. Školní rok utekl jako voda, 
vysvědčení je rozdané a mohou začít 
prázdniny. Tolik očekávané dva měsíce 
odpočinku, pohody a letních radovánek a 
dovolených, a to nejen pro žáky, správní 
zaměstnance, ale i učitele. Vždyť práce uči-
telů je jedna z nejstresovějších, které vůbec 
existují. Mnohdy záviděné prázdniny jsou 
pak jediným časem, kdy může učitel načer-
pat nových duševních sil, aby dalších deset 
měsíců učil a vychovával dnešní mládež. 
Ne nadarmo mají učitelé ve vyspělých ze-
mích možnost přerušit svoji praxi, odpo-
činout si a pak se zase vrátit.  U nás si na 
tuto výsadu budeme muset ještě počkat, 
stejně jako na odpovídající platy. 
 Nyní se společně ohlédněme za uply-
nulým školním rokem 2018/19, který byl 
ve znamení personálních změn a nejrůz-
nějších kontrol. Na zasloužený odpočinek 
odešla paní zástupkyně Miličková, aby ji 
v křesle vystřídali dva noví zástupci – Ria 
Popelíková a Jiří Šmíd. K další výměně ve-
dení došlo v týmu školní jídelny, kdy paní 
vedoucí Gabrhelovou střídá mladá krev, 
Veronika Kovačíková. Školní družinu do-
stává nově pod svá křídla vedoucí vycho-
vatelka Jitka Hanková. Ve druhé polovině 
září rozjíždíme adaptační a stmelovací 
kurzy, jež mají za cíl zlepšit vztahy mezi 
žáky i mezi žáky a učiteli.  Po prvotní ne-
gativní reakci některých rodičů nás velmi 
těší, že naše práce padá na úrodnou půdu 
a z kurzů se vracejí spokojení a nadšení ti, 

o kterých to vlastně celé bylo – naši žáci. 
Ukázalo se, že velmi náročná organizace 
stmelovacích kurzů má smysl a budeme 
v  ní pokračovat i v  dalších letech. Vždyť 
dobré mezilidské vztahy jsou základem 
spokojeného života a dobrých výsled-
ků. V dnešní digitální době, kdy děti mají 
mnohdy blíž k mobilnímu telefonu než ke 
skutečným kamarádům, obzvlášť. 
 1. října vstupuje do školy sedmičlenný 
tým České školní inspekce s cílem zkont-
rolovat úplně vše za poslední tři roky. Byli 
mile překvapeni naší školou, prostředím 
i záběrem, jaký pro žáky děláme. Nezjistili 
žádná pochybení, vyzvedli posun školy od 
poslední inspekce před šesti lety, pochvá-
lili vybavení, nadstandardní práci s žáky 
(mimo jiné stmelovací kurzy), zavedení 
EduPage jako komunikačního nástroje 
s rodiči. Zkontrolovali povinnou doku-
mentaci školy, personalistiku i hospoda-
ření. Zajímali se o bezpečnost, preventivní 
programy i práci s  integrovanými žáky. 
Jejich zraku neunikla ani školní družina či 
školní jídelna, která vaří denně 500 jídel 
(včetně diet a přípravy svačin pro žáky). 
Provedli téměř 40 hospitací v hodinách, 
většinu pochválili, něco málo vytkli, jak 
to u kontrol bývá. Slabé stránky školy 
a podněty ke zlepšení v oficiální zprávě zní: 
Zajistit odbornou kvalifikaci všech peda-
gogických pracovníků. A já jen dodám, že 
jedinou nekvalifikovanou byla v  tu dobu 
ještě studentka angličtiny a španělštiny, 
která zastupovala za nemocnou kolegyni. 
Co tím tedy inspekce myslela, dodnes ne-
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Slovo ředitele školy

vím. Nesmíme zapomenout na pochvalu 
za čerpání evropských financí, za které jsme 
pro žáky realizovali kluby logiky, doučování 
a čtení, včetně potřebného vybavení. 
 Po čtyřiceti letech praxe končí profes-
ní kariéra paní učitelky Dagmar Svobodo-
vé. V bojkovské škole zanechává vzpomín-
ku na paní učitelku s přátelským a vlídným 
vztahem ke svým žákům. Z našich úst pak 
zaznívá jednoznačné DĚKUJEME a do dal-
ších let přejeme pohodu, čas na koníčky 
a pevné zdraví. 
 A zatímco s  jedním školním rokem 
jsme se rozloučili, ten nový už se na poza-
dí připravuje. A tak již dnes víme, že v prv-
ních třídách bude po 18 dětech a učit je 
budou paní učitelky Josefíková a Kapsová. 
Naopak šesté třídy budou dokonce čtyři
 a třídní učitelé budou definitivně známi 
až s přípravou úvazků v měsíci srpnu. Jisté 
je, že od 1. 1. 2020 nás čeká po 30 letech 
revoluce ve financování školství. Ruší se 
„finance na žáka“ a zavádí se „finance na 
odučenou hodinu při průměrné napl-
něnosti tříd“. Zdali na tom budeme lépe 
nebo hůře, ukáže až praxe. Nechejme se 
překvapit. 
 Vážení čtenáři, škola je jako velký ho-
dinový stroj, kde každé kolečko má své 
místo a jasně daný úkol. A proto všichni, 
kdo se podílejí na jeho bezchybném cho-
du, slušně vychovaní žáci, jejich rodiče, 
všichni učitelé, vychovatelé, asistentky 
pedagogů a správní zaměstnanci, si za-
slouží velké díky a krásné prázdniny. 2. září 
v novém školním roce na viděnou. 

Mgr. Zdeněk Ogrodník
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Slavnostní zahájení školního roku
 Tradiční zahájení školního roku se pro špatné počasí letos přesunulo z prostor před 
školou do kulturního domu.
 Po státní hymně si naplněný sál vyslechl slavnostní vítací řeč pana ředitele Mgr. Zdeňka 
Ogrodníka a také starosty města Mgr. Petra Viceníka. Oba žákům i učitelům popřáli úspěš-
ný nový školní rok 2018/2019.

První den prvňáčků

Mgr. Iva Drgáčová
 Asi každý si pamatuje na svůj prv-
ní den ve škole. I naši prvňáčci si toto 
slavnostní dopoledne příjemně proži-
li. V krásně vyzdobených třídách je při-
vítaly třídní učitelky Mgr. Iva Drgáčová 
a Mgr. Jitka Maštalířová.
 Na čtyřicet malých nedočkavých 
žáčků usedlo poprvé do školních la-
vic, kde je kromě paní učitelek přivítal 
i pan starosta Mgr. Petr Viceník, pan 
ředitel Mgr. Zdeněk Ogrodník a paní 
vychovatelky školní družiny.
 Všichni popřáli malým školáčkům 
hodně úspěchů a jedniček ve škole, 
do které vykročili správnou nohou. 
Stejné přání měli také jejich rodiče, 
prarodiče a další přítomní, kteří sledo-
vali toto slavnostní zahájení.

Akce školy

Jdeme společně
Mgr. Petra Brůzlová
 „Dát se dohromady je začátek, zůstat 
spolu je úspěch a dobře spolupracovat je 
umění.“ 
 Toto motto se stalo odrazovým můst-
kem nového projektu Základní školy 
T. G. Masaryka v Bojkovicích. Nacházíme 
se v době, v níž mnohdy přestávají platit 
základní lidské hodnoty a jedinou metou 
a hodnotícím faktorem stává se oslnivý 
mamon z věcí materiálních. Z lidí se začíná 
vytrácet potřeba komunikace, potřeba sdí-
lení, potřeba sdružování se. Pochopili jsme, 
že pokud to chceme změnit, je nejvyšší čas. 
A pokud dáme návod generaci, kterou se 
pokoušíme vzdělávat a vychovávat, změnit 
to lze. Na chodbách školy je každodenním 
výjevem žák s mobilním telefonem v ruce, 
ať už sdílí svůj prostor s někým jiným, sobě 
rovným, či ne. Naše mladší generace žije ve 
sférách digitální techniky, v níž cokoli vyjá-
dřit není problém. Ten nastává v osobním 
kontaktu. Absence i minimální slovní záso-
by, odvahy říct kamarádovi nepříjemné, ale 

paradoxně i milé sdělení z očí do očí. Vždyť 
mu to mohou napsat doma. O samotě, v 
klidu, mezi čtyřmi stěnami. Život a komuni-
kace se pro ně stává vlastně jen takovými 
„amarouny“. Mezi žáky panuje rivalita, zá-
kladní hodnotou stává se značkové oble-
čení a mobilní telefon s nejdokonalejšími 
aplikacemi. Kdo tyto atributy postrádá, má 

atribut svůj vlastní. Stává se jím samota. 
Rozhodli jsme se to změnit.
 Na přelomu měsíce září a října jsme pro 
žáky II. stupně zorganizovali tzv. adaptační 
kurzy pro nejmladší šesťáky a teambuildin-
gy pro ty starší - sedmáky až deváťáky. 
 
 Pokračování na str. 4
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Jdeme společně
 Pokračovnání ze str. 3
Místem konání se staly Kopánky, dříve ly-
žařské středisko s krásnou přírodou, která 
nabízela prostor pro čas zastavit se, vy-
dechnout, odložit mobily a bavit se trochu 
jinak. Tak, jak to znali jejich rodiče a genera-
ce před nimi. Společnými hrami, aktivitami, 
nutností domluvit se, ustoupit, ale v přípa-
dě potřeby ukázat i to, kdo dokáže vést, or-
ganizovat a motivovat ostatní v týmu.  
 Žádná růže však není bez trní a žádná 
cesta není bez překážek. A tak i tato akce 
se zpočátku setkávala s nevolí a spoustou 
otázek. Bylo třeba nevzdat se, vysvětlit, ob-
jasnit a pak už jen vyrazit. Kdo ví, zda více 
bylo těch, kdo odjížděli s nejistotou, skepsí 
či nechutí, nebo těch, kdo se těšili. Po pří-

jezdu jsme však první úspěch zaznamenali 
v podobě bezproblémové domluvy ohled-
ně obsazenosti pokojů, dodržování řádů 
a mobilní telefony jakoby zmizely z povr-
chu zemského. Profesionální team naplnil 
čas všem zúčastněným tak, že neměli čas 
na nic jiného než na společné aktivity. Přes 
200 dětí bylo účastníkem her, v nichž mu-
sely dokázat soudržnost a především dů-
věru. Důvěru při hrách jakou bylo „lano“, při 
němž kdokoli by selhal, ostatní by se střetli 
s tvrdou zemí, což se ani jednou nestalo. 
„Pavučina“, během níž museli prokázat 
absolutní jednotu, aby se přes síť dostali 
na druhou stranu - hra rozvahy, logiky, do-
mluvy. Spouštění tyče na zem, kdy naopak 
hlavní roli hrála trpělivost a opět to, že je-

Spolu hravě o dopravě

Mgr. Jan Baier
 Interaktivní pořad pro žáky prvního 
stupně,  který přispívá ke zvýšení jejich 
dopravní gramotnosti, nám přivezli pá-
nové Horváth a Patík.
 Šedesát minut povídání, praktických 
ukázek podbarvených tematickými ži-
vými hudebními vstupy a scénkami si-
mulujícími nejčastější rizika v  běžném 

Akce školy

den, byť ten nejsilnější, nedokáže nic, ale 
společně to zvládnou. A spoustu dalších 
a dalších her na prověření spolupráce 
a vzájemné domluvy, o nichž by mohla vy-
dat svědectví příroda Bílých Karpat.
 Byla to náročná akce. Osm dnů, na kte-
ré se těšil málokdo. Osm dnů, nad nimiž od 
začátku visel otazník, ale vedení školy věřilo 
ve zdárný a hlavně přínosný výsledek. Ten 
je vidět na závěr kurzu, kdy si každá třída 
vytváří svou vlastní vlajku a nad stolem 
vládne jednota, team, nápady, tolerance, 
soudržnost... Elektronika neexistuje a to je-
diné, na čem záleží, je team. V autobuse se 
povídá, směje a nikomu se nechce domů. 
A i ti, mezi nimiž byla řevnivost, si mezi se-
bou plácnou „high five“, protože pochopili, 
že jsou věci, které musíte prožít společně, 
abyste toho druhého začali mít rádi.

silničním provozu i na stále více frek-
ventovaných cyklostezkách, mapovalo 
a prohlubovalo obecné vědomosti žáků 
o silniční dopravě. Při jízdě zručnosti 
a řadě kvízů se děti pomocí speciálních 
brýlí například samy přesvědčily o vlivu 
alkoholu, drog a jiných omamných látek 
na schopnost řidiče reagovat na běžné 
situace. 

Svatý Mikuláš 
na 1. stupni

Mgr. Taťána Kapsová
 „Když se čerti ženili, bylo v pekle teplo“, 
ale když procházeli 5. prosince anděl, čert 
a Mikuláš na 1. stupni naší školou, bylo po-
řádné teplo i některým naším žáčkům.
 Strach a obavy vystřídala malá nadílka 
od samotného Mikuláše, který pochválil 
hodné děti a těm zlobivým připomněl, 
že se mohou vždycky polepšit. Prvňáčky
 a druháky navštívila družina studentek ze 
CSŠPS a taky je obdarovala malou nadíl-
kou. Společně si pak všichni u vánočního 
stromečku zazpívali koledy. 

Cizí zeď
Mgr. Jana Ševčíková
 Letošní Vánoční akademie byla v něčem vý-
jimečná! Paní učitelce Veronice Kalusové se po-
dařilo sestavit jedinečné pěvecké vystoupení, na 
kterém se podíleli téměř všichni žáci 9. ročníku. 
Melodii i text velmi populárního hitu si prozpě-
voval nejeden divák z publika. „Rádi píšem na cizí 
zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může 
mít svůj hlas, neznamená, že musíš soudit nás…“ 
Milí deváťáci, paní učitelko Verčo, děkujeme!
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Adventní setkání
Mgr. Olga Rybnikářová
 V poslední listopadový den roku 2018 
se prostory před Základní školou T. G. Ma-
saryka rozzářily vánoční výzdobou a roze-
zněly svátečními melodiemi.
 Adventní program zahájila dechová 
skupina Komňané, na kterou navázali žáci 
III. B a studentky CSŠPS s pásmem Čas vá-
noční. Po úvodním slovu pana ředitele 
Mgr. Zdeňka Ogrodníka vystoupili žáci III. A 
a zazpívali písničky o Eskymácích. Zajímavý 
pohled indiánů na vánoční zvyky předsta-
vili žáci  IX. B ve svém mluveném pásmu. 
5. ročník připravil program s názvem Měsí-
ce. A jaké by to byly Vánoce bez pohádek?  
Druháčci proto předvedli Čertovskou školu, 
6. a 7. ročník pásmo Anděl Páně a 6. ročník  
zazpíval pohádkové písničky v  programu 
Zlatovláska. Populárními skladbami pod-
pořila vánoční atmosféru mladá začínající 
kapela The Ripples, kterou tvoří bývalí žáci 
naší školy. Celým večerem nás ve vtipných 
převlecích provázeli úžasní moderátoři 
Mgr. Táňa Kapsová a Mgr. Jan Baier. I přes 
mrazivé počasí si závěrečné koledy s učiteli 

Vánoční akademie
Mgr. Petra Brůzlová
 Doba adventní by pro nás všechny 
měla být časem odpočinku, rozjímání, 
klidu a pokoje. V dnešním uspěchaném 
čase se ale ne vždy dokážeme zastavit 
a vychutnat si tu nezapomenutelnou 
atmosféru největších svátků v roce. Zá-
kladní škola na sklonku kalendářního 
roku otevřela v  podobě Vánoční aka-
demie dveře všem, kteří neztratili víru 
v  kouzlo Vánoc a rozhodli se alespoň 
na malou chvíli pozastavit, rozjímat 
a radovat se z  chvílí, které se dotýkají 
těch nejniternějších koutků duše. Pro-
tože co více může pohladit a zanechat 
otisk v  našich srdcích, než úsilí dítěte 
překonat stud, strach a trému a před-
stoupit před stovky zvědavých tváří jen 
proto, aby ukázalo, co umí a nebojí se 
předvést. Přes 700 párů očí tak mohlo 
v  předvánočním čase zhlédnout vy-
stoupení žáků Základní školy a Domu 
dětí a mládeže v  tanečních, sportov-
ních, nostalgických, úsměvných i do-
jemných číslech. Jejich přípravě spo-
lečně se svými učiteli obětovaly děti 
spoustu času, úsilí i píle. Každé odříkání 
však přináší své ovoce, a tak 20. pro-
since v  podvečerním čase odcházelo 
ze sportovní haly nemálo lidí, kteří si s 
sebou odnášeli nejen krásný kulturní 
zážitek, ale především víru v  to, že síla 

Vánoc není v mamonu věcí materiálních, ale ve chvílích zastavení se, rozjímání a po-
chopení, že to pravé štěstí najdeme mnohdy blíž, než si myslíme. Třeba v srdcích na-
šich dětí…

rádi zazpívali i mnozí diváci.
 Prodejní stánky jarmarku nabízely 
návštěvníkům po celou dobu adventní-
ho setkání nejen výrobky našich žáků, 
ale i DD, ZUŠ a CSŠPS. Výborné zabijač-
kové speciality a další občerstvení při-

pravily paní kuchařky.
 Poděkování patří žákům, učitelům, za-
městnancům školy, Městu Bojkovice, Rad-
ku Peřestému, Pavlu Sommerovi a všem, 
kteří se na přípravě této krásné tradiční 
akce podíleli.
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Dopravní výchova čtvrťáků
Mgr. Jan Baier
 Na podzim absolvují žáci čtvrtých tříd 
první část výcviku na dopravním hřišti 
v Uherském Brodě. Malí cyklisté zde pro-
cházejí třífázovou výukou pravidel chová-
ní na silnici. Rozhodně se zde ale nejedná 
o pouhé řádění na kolech.
 Desátý rok věku dítěte je z hlediska do-
pravní výchovy rokem mezním. Právě v de-
seti se mladý cyklista stává plnoprávným, 
i když zatím zcela křehkým, účastníkem sil-
ničního provozu. Bez dozoru dospělé oso-
by může využívat své jízdní kolo na všech 
vhodných cestách, a to nejen ke sportová-
ní. A protože deseti let se malý školák do-
žívá zpravidla ve čtvrtém ročníku základní 
školy, jsou to právě čtvrťáci, kteří dvoudíl-
ným seriálem dopravní výchovy procházejí.
 Ministerstvo školství ve spolupráci s Mi-
nisterstvem dopravy dotuje projekt Besip 
dopravní výchovy. Naši žáci tak absolvují 
dva výjezdy do Uherského Brodu. Nejprve 
na podzim a pak ještě na jaře procházejí 
třemi fázemi výuky - teoretickou, praktic-
kou a testovací. Vše vyvrcholí zkušebními 
testy nabytých zkušeností. Jsou jakousi 

minipodobou zkoušek k získání řidičského 
oprávnění u dospělých. Ti úspěšní pak zís-
kávají Průkaz cyklisty.
 Velmi důležitým aspektem zvládnutí 
dopravních pravidel je motivující prostře-
dí, ve kterém se mladý cyklista pohybuje. 
Dobře víme, že největším a nejdůležitějším 

vzorem našim dětem jsme my - jejich rodi-
če. Jezděme tedy sami tak, abychom byli 
dětem vzorem dobrým. Učme je předvídat 
a naučme je také respektovat základní spo-
lečenská pravidla, tedy i ta silniční. Neboli 
v  obci jezdíme padesátkou ne ze strachu 
z pokuty, ale protože je to bezpečné.

Vikingové a rytíři
Mgr. Petra Brůzlová
 Žáci základní školy se osmý únorový den mohli přenést do doby, kdy Evropu 
dobývali mocní a silní Vikingové.
 Bylo jim umožněno seznámit se s opravdovou výzbrojí těchto obávaných váleč-
níků, poznat jejich zvyklosti, hierarchii, usednout do vikingských lodí opředených 
mnoha legendami a dozvědět se pravdu o životě ve středověku.
 Pro mladší spolužáky byla připravena Rytířská pohádka, která dokázala, že his-
torie je vlastně jen jeden velký napínavý příběh, z něhož bychom se všichni měli 
poučit a pokusit se o to, aby vždy zvítězilo dobro nad zlem.

Mám chytré tělo

Mgr. Jan Baier
 Za žáky 4. – 7. ročníku přijela nevšední 
návštěva – pan Zezula se svým půvabným 
interaktivním projektem Mám chytré tělo.
 Děti mohly názorně vidět, jak funguje 
náš celoživotní přítel - naše tělo. V akci byly 
velké pohyblivé mechanické pomůcky (ka-
ždá cca 1x1,5 metru) – modely srdce, plic, 
trávicího ústrojí, játra, ledviny, krevní oběh, 
svaly a kosti, řízení organizmu - nervy a hor-
mony. Všechny propojené v jeden fungující 
celek. 
 Děti pozorovaly, jak naše tělo funguje 
v pohodě, a když je ve stresu – krátkodo-
bém či dlouhodobém.
 Hlavní myšlenkou pořadu ovšem bylo, 
jak si zvýšit sebevědomí, jak se bránit stresu, 
kdo nám pomůže splnit naše (reálná) přá-
ní. Představení trvalo víc než hodinu a děti 
i učitelé odcházeli inspirovaní a nadšení.
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Škola oslaví 
100 let

 V  říjnu příštího školního roku uplyne 
již neuvěřitelných 100 let od založení Měš-
ťanské školy v  Bojkovicích. Bojkovice jako 
tehdejší střed soudního okresu otevřely 
1. třídu měšťanské školy 1. října 1919 a do-
jížděli do ní žáci až ze Slavičínska a pěšky 
docházeli z Kopanic. Původně stála budova 
měšťanské školy u kostela. Tato stará budo-
va však nevyhovovala po stránce hygienic-
ké ani kapacitní, a tak se začalo uvažovat 
o stavbě budovy nové. K  té došlo 22. září 
1930 a školní rok 1931/32 byl už zahájen 
v moderní budově na místě, kde stojí naše 
škola dodnes. Toto výročí společně oslaví-
me v říjnu příštího školního roku.

Osobnosti Bojkovic čtou dětem

Mgr. Leona Turčinková
 Mezi současné palčivé problémy škol-
ství patří bezesporu i snižující se čtenářská 
gramotnost žáků. Pro dnešní děti čtení 
prostě není „in“, na plné čáře prohrává s tzv. 
„mobilní“ zábavou, tzn. s  hraním her na 
počítači, surfováním na internetu či chato-
váním s virtuálními kamarády. S tím souvisí 
i skutečnost, že stále více školáků má pro-
blém nejen se slovní zásobou a výslovností, 
ale i se schopností kvalitně se vyjádřit jak 
v  mluveném, tak psaném projevu. Neplatí 
to pochopitelně pro všechny žáky, dochází 
k rozevírání nůžek, kdy v jedné třídě najde-
me několik skvělých a nadšených čtenářů, 
zároveň však sílí skupina naprostých nečte-
nářů.
 Již potřetí uspořádala naše škola bese-
du podporující čtenářství s názvem Osob-
nosti Bojkovic čtou dětem. Žáky 7. ročníku 

poctili svojí návštěvou ředitel muzea Mgr. 
Tomáš Hamrlík, ředitelka ZUŠ Bc. Eva Re-
gináčová a paní Květoslava Ogrodníková, 
bývalá místostarostka i ředitelka MŠ. Svým 
poutavým vyprávěním nás seznámili se 
vztahem ke čtení v  dětském i dospělém 
věku, s oblíbenými žánry i autory, s faktem, 
kdy a kolik času tráví s knihou při své pra-
covní vytíženosti. Prozradili nám rovněž, zda 
dávají přednost tištěné či elektronické knize, 
zda preferují koupi nebo půjčení knihy i to, 
jaké knížky mají momentálně rozečtené na 
svých nočních stolcích. Každý z nich završil 
své vyprávění přečtením krátkého úryvku 
z oblíbené knihy a zodpovězením dotazů.
Knihy celkově mohou člověku nabídnout 
jistou formu relaxace a uvolnění. A od-
počinout si a dovolit mozku vypnout od 
všedních starostí přece potřebuje občas 
každý… 

Pietní akt

Mgr. Dagmar Svobodová
 12. dubna 2019 se u památníku obětem bombardování Bojkovic sešli občané 
a představitelé města, Muzejního spolku Aloise Jaška a žáci osmých a devátých tříd 
Základní školy T. G. Masaryka. Proběhla zde vzpomínková akce k 74. výročí tragické-
ho bombardování.
 Pan ředitel muzea Mgr. Tomáš Hamrlík a předseda muzejního spolku Ing. Vlasti-
mil Hela připomněli tuto smutnou válečnou událost v Bojkovicích. Téměř tři týdny 
před koncem války letecký útok ukončil životy dvanácti místních občanů. Jejich 
jména jsou napsána na pamětní desce v Kostele sv. Vavřince a taky na památníku 
obětem bombardování v ulici Pod Světlovem.
 Všichni jsme si uvědomili, že je potřeba znát historii, nezapomínat na hrůzy 
a utrpení 2. světové války, aby se nic takového již nemohlo opakovat.

Přijetí nejlepších 
vycházejících žáků 
starostou města
 V  pondělí 17. 6. 2019 bylo přijato 
panem starostou Mgr. Petrem Vicení-
kem šest žáků 9. ročníku s  nejlepším 
prospěchem a dva nejlepší sportovci 
školy.

Žáci s výborným prospěchem 
a příkladným chováním:
 IX. A Lucie Brůzlová
  Natálie Fojtíková
  Viktorie Urbánková
 IX. B Tomáš Hamšík
  Denisa Šopíková
  Tereza Vápeníková

Nejlepší sportovci školy:
 IX. B Erik Bulejko
  Pavla Tvarůžková
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Zápis do prvních tříd
Mgr. Luďka Pavlíková
 „Má-li se člověk stát člověkem, musí se 
vzdělat.“ (J. A. Komenský)
 Prvním krokem  ve vzdělávání je zápis 
do školy, který znamená v životě dítěte vel-
ký předěl. Už si nebudou jen chodit hrát do 
školky, ale začnou se učit a mít povinnosti.
Tato slavnostní událost proběhla na naší 
škole 4. dubna 2019. Již před třetí hodinou 
netrpělivě čekala první polovina dětí v do-
provodu svých rodičů a rodinných příslušní-
ků na chodbách naší školy. Někteří s úsmě-
vem, někteří s očekáváním. Jejich obavy se 
rozplynuly, protože je ve čtyřech  třídách 
čekali usměvaví učitelé a učitelky 1. stupně. 
Hravou a nenásilnou formou si s nimi poví-
dali o pohádkách, děti zpívaly, přednášely, 
počítaly a kreslily ve skupinách, pracovaly 
na dotykové interaktivní tabuli. Všechny 
úkoly byly propojeny s pojmem pes – náš 
kamarád a ochránce. Budoucí školáčci na-
kreslili svou maminku, která s dalšími členy 
rodiny zápis pozorně sledovala. Za splněné 
úkoly děti obdržely odměnu.
 Po ukončení zápisu byla práce dětí 

zhodnocena a rodičům bylo doporučeno, 
aby své děti záměrně neučili, nepřetěžova-
li, nechali je rozvíjet se vlastním tempem ve 
vlastních hrách. Někteří se ještě musí zamě-

Mgr. Dagmar Svobodová
 Profesionální hasiči, pánové Gbelec
 a Juřík ze Slavičína, navštívili naši školu 
v březnu a dubnu 2019 s programem Hasík.
cz – Výchova dětí v oblasti požární ochrany 
a ochrany obyvatelstva.
 Žáky druhých a šestých tříd seznámili 
ve dvou blocích nejen s odpovědnou pra-
cí hasičů, ale také s první pomocí, řešením 
různých krizových situací a jejich prevencí.
Výuka probíhala hravou a názornou for-
mou. Děti se dozvěděly, jakou má hasič 
výzbroj, připomněly si čísla na tísňové linky 
a učily se, co říct do telefonu, když je potře-
ba přivolat pomoc hasičů, policistů nebo 
zdravotnické záchranné služby. Besedy 
žáky velmi zaujaly a obohatily je o spoustu 
nových informací potřebných v nouzových 
situacích.

řit na logopedii. Je vhodné je občas moti-
vovat, aby splnily konkrétní úkol. 
 Na závěr bylo dětem popřáno, aby se 
jim dařilo a do školy se těšily.

Osvětim – „svědomí lidstva“

Lucie Brůzlová, IX. A
 A je to tady. 9. května 2019. 3:00. 
Budík zvoní a já si uvědomuji, že jede-
me. Na jedinou školní exkurzi, ze  které 
jsem od začátku měla strach. Cíl: Pol-
sko – Osvětim. Nasedám do autobusu 
a pomalu se připravuju na to, že za čtyři 
hodiny vstoupím na největší hřbitov svě-
ta. První zastávka muzeum Auschwitz. 
Všichni nás varovali, jaké to tam bude. 
Ale vidět na vlastní oči ty dvě tuny vlasů, 
hromadu bot a střevíčků malých dětí? 
Na to se můžete psychicky připravovat 
roky, ale stejně vás to dostane! Ta čísla 
obětí, která jsme viděli, zacházela do 
řádů statisíců. Pro nás nepředstavitelná 

cifra. Pro ně realita. Už jenom ten pocit, 
když jsme vstoupili do plynové komory. 
Stísněný prostor, ohořelé stěny, pach 
smrti a představa, že přesně tady umíraly 
denně tisíce lidí.
 Březinka. Naše druhá zastávka. 
„PLÁŇ NIČEHO A VŠEHO“. Stoupnu si 
tam, rozhlédnu se. Jen velká louka, jed-
ny koleje a nějaké staré cihlové budovy 
a stodoly. Takový obyčejný statek, že? Na 
první pohled možná. Ale ostnaté dráty? 
Asi ne. Podél celého pozemku jen dráty. 
Žádný východ. Žádná možnost útěku. 
Jen tam a nikdy ven. My jsme měli to 
štěstí a pro nás možnost odejít byla. A i 
když se tam můžu vrátit. Už nikdy nechci!

Preventivní 
program Hasík
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Žáci 2. stupně 
se samými jedničkami 
v roce 2018–2019

Akce školy / naukové soutěže

Čtenářský klub na 2. stupni

Přijímací řízení na střední školy 
pro školní rok 2019/2020
Mgr. Jiří Šmíd
 Všichni žáci 9. ročníku naší školy uspě-
li již v prvním kole přijímacího řízení a byli 
přijati ke studiu na střední škole. Z  cel-
kového počtu 51 deváťáků bylo přijato 
na obory s maturitou 42 žáků, tj. 82 % z 
celkového počtu žáků devátých tříd, na 
obory s výučním listem 9 žáků, tj. 18 %.
 Žáci se rozjedou k  budoucímu stu-
diu do čtrnácti různých škol, z  toho 
dvě leží mimo hranice Zlínského kraje. 
Nejvzdálenější školou, na kterou jeden 
z našich žáků od září nastoupí, je Střední 
škola logistiky a chemie v Olomouci. Na 

místní Církevní střední škole pedagogic-
ké a sociální se rozhodly studovat tři žá-
kyně devátého ročníku.
 Nejvíce žáků bylo přijato ke studiu na 
Střední průmyslovou školu a Obchodní 
akademii Uherský Brod (15), dále pak na 
Obchodní akademii v Uherském Hradiš-
ti (9), na Gymnázium J. A. Komenského 
Uherský Brod (6) a na Gymnázium Jana 
Pivečky ve Slavičíně (4). Mezi nejčastěji 
zvolené maturitní obory patřilo Gym-
názium všeobecné s  celkem dvanácti 
uchazeči, mezi tříleté obory s výučním 
listem Autoelektrikář se čtyřmi zájemci.

O krále pravopisu
Mgr. Leona Turčinková
 „Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc…“ I s touto legendární větou pl-
nou pravopisných lahůdek by si účastníci tradiční školní soutěže nazvané 
O krále pravopisu lehce poradili (ne jako Hujer, který z ní obdržel dvojku).
 Celého soutěžního klání se zúčastnilo celkem 17 deváťáků, kteří v průbě-
hu celého školního roku plnili několik pravopisných „disciplín“ – klasické dik-
táty, doplňovačky, běhací diktát, dokonce i televizní diktát zprostředkovaný 
Zdeňkem Svěrákem. Kolo od kola ubývalo pravopisných chyb, zrychlovalo 
se tempo diktování, v závěru soutěže se zvyšovalo napětí při vyhodnocování 
dalších kol… 
 A kdo nakonec usedl na pomyslný královský trůn a patří mu královská ko-
runa? Královnou pravopisu v 9. ročníku se stala Lucie Brůzlová (IX. A), 2. místo 
patří Denise Šopíkové (IX. B) a na 3. stupínku se umístila Tereza Procházko-
vá (IX. B).  Všem moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů na vybraných 
středních školách! Faktem je, že na diktáty jsou skvěle připraveny…  
 V  podobném duchu, avšak s  menší obtížností, se nesla soutěžní kola
 i v nižších ročnících s následujícími vítězkami:
6. ročník – Emma Charvátová (VI. C), 7. ročník – Jana Synčáková (VII. B)
8. ročník – Beáta Matějíková (VIII. B) 

 Mgr. Dagmar Svobodová a Mgr. Olga 
Rybnikářová
 Čtenářská gramotnost znamená 
schopnost porozumět psanému textu, pře-
mýšlet o něm a používat jej k rozvoji vlast-
ních schopností a vědomostí.
 Od ledna do května 2019 se proto sku-
pinka deseti žáků 6. a 7. ročníku pravidel-
ně scházela při pátečních posezeních nad 
knihou. Svoji čtenářskou gramotnost žáci 
procvičovali četbou a plněním různých zá-
bavných úkolů na interaktivní tabuli doka-
zovali, že textům porozuměli. Literární díla 
poté porovnávali s  filmovými ukázkami. 
Formou čtenářských dílen se navzájem se-
známili s mnoha novými knihami. Věnovali 
se různým žánrům, např. literatuře fantasy, 
pohádkám, povídkám i dramatu.
 Náplň kroužku obohatily také různé 

besedy. Děti navštívily městskou i muzej-
ní knihovnu, Muzeum Bojkovska a zavítal 
mezi ně Ing. Vlastimil Hela s poutavým po-
vídáním o své tvorbě.
Všichni členové kroužku se přesvědčili o 
tom, že čtení je velmi důležité pro další roz-
voj a vzdělání člověka i pro aktivní začleně-
ní do života společnosti.

VI. A Kristýna Kozáčková, Komňa

VI. B Agáta Urbánková, Bojkovice

VI. C Emma Charvátová, 

  Záhorovice

                 Markéta Slámečková, 

  Záhorovice

VII. A Adéla Brumovská, Bojkovice

                     Aleš Hanáček, Bojkovice

                        Alžběta Slavíčková, Bojkovice

                     Denisa Šupáková, Pitín

VII. B Tomáš Malár, Pitín                     

VII. C          -

VIII. A Veronika Jančová, Komňa

                     Lucie Šimoníková, Bojkovice

VIII. B Anna Hejlová, Bojkovice

                     Eliška Křížová, Bojkovice

               Michaela Majtnerová, 

  Bojkovice

                     Beáta Matějíková, Komňa

                  Valérie Mikesková, Bojkovice

VIII. C      Miroslav Duszek, Bojkovice

                   Miriam Veselá, Záhorovice   

                     Emma Vrublová, Bojkovice        

IX. A Lucie Brůzlová, Bojkovice

                     Natálie Fojtíková, Krhov

                     Viktorie Urbánková, 

  Bojkovice

IX. B -
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Mgr. Šárka Pokorná
 Výtvarně nadaní žáci si měli mož-
nost vyzkoušet populární Graffiti na 
plátnech areálu SOU Uherský Brod.
 Na konci března se vybraný čtyř-
členný tým našich deváťáků (Denisa 
Šopíková, Viktorie Urbánková, Au-
gustýn Farý a Michal Savara) rozhodl 
postavit výzvě a přijmout pozvání na 
soutěž ve sprejování Graffiti Art v rám-
ci doprovodného programu 11. roční-
ku mezinárodní soutěže oborů SOU 
Uherský Brod.
 Téma zadání „PRAVDA A LÁSKA 
ZVÍTĚZÍ …“ pojali originálně, a ačkoliv 
s daným typem umění neměli velkých 
zkušeností, zhostili se úkolu perfektně 
a mezi dalšími 10 týmy mladých spre-
jerů bylo jejich dílo hodnoceno velmi 
dobře.
 Příští rok určitě opět rádi přijme-
me pozvání a příležitost si zkusit umě-
ní i „mimo školní lavice“.

Mgr. Jolana Navrátilová 
 Školní kolo recitační soutěže proběhlo 
jako tradičně ve dvou částech. V první sou-
peřili žáci 1. a 2. ročníku a v druhé pak starší 
školáci ze 3.- 5. tříd.
 Vybrat vítěze nebylo nijak jednoduché, 
neboť výkony soutěžících byly téměř vy-
rovnané.  Porota se proto rozhodla o přidě-
lení některých míst dvěma soutěžícím.
 První místa obsadili:
Eliška Lahutová, I. A
Nikola Jan Marunič, I. A
Antonín Šitavanc, II. B
Aneta Machalová, III. A
Anna Rašková, IV. B
Kateřina Kalivodová, IV. A
Maxmilián Ondrušek, III. A
 Všem zúčastněným patří pochvala za 
pečlivou přípravu básní a vítězům velká 
gratulace.

Mgr. Jitka Malíčková
 Dne 16. května 2019 se na ZŠ Unesco v  Uherském Hradišti konal 
10. ročník turnaje v  luštění  SUDOKU. Tento jubilejní ročník byl provázen 
velkým napětím a bojem do posledních chvil. Při sčítání bodů došlo v ka-
tegorii A k výjimečné situaci, kdy tři nejlepší soutěžící měli shodný počet 
bodů. Mezi nimi byly i naše dvě reprezentantky Adéla Brumovská a Kristýna 
Štencelová. Musel následovat závěrečný rozstřel. Finalisté dostali každý jed-
nu kartičku SUDOKU, rychlost jejího vyřešení určila vítěze. První místo vybo-
jovala Adéla Brumovská ze VII. A a druhé místo Kristýna Štencelová ze VII. C.
 Podobná situace nastala i v kategorii B. Opět došlo ke shodě počtu 
bodů, tentokrát však na druhém a třetím místě. I tady v dodatečném roz-
střelu musela bojovat soutěžící z naší školy Zuzana Bařáková z IX. B, která 
nakonec získala krásné 3. místo. Kategorii B s velkým bodovým ziskem su-
verénně vyhrála a loňské vítězství obhájila naše super luštitelka Natálie Foj-
tíková z IX. A. Tento ročník byl tedy díky svému závěrečnému klání skutečně 
napínavý a pro reprezentantky naší školy velmi úspěšný.

Recitační soutěž na 1. stupni Sprejerství 
jako umění

Výtvarná soutěž na 1. stupni
Mgr. Dana Synčáková
 Počátkem března proběhla 
na  naší škole výtvarná soutěž 
3. – 5. ročníku, letos pod ná-
zvem SOVÍ HOUKÁNÍ. Soutěže 
se zúčastnilo 26 výtvarníků. 
A kdo zvítězil?
3. ročník   
Aneta Machalová
4. ročník   
Helena Pokorná
5. ročník   
Ema Vybíralová
 Všem vítězkám děkujeme 
za účast, gratulujeme a těšíme 
se příští školní rok.

10. ročník krajského turnaje v SUDOKU
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Úspěchy v soutěžích a olympiádách
Přírodovědné předměty
Petr Gavenda z V. A – 5. místo v krajském kole soutěže Pangea 
a 5. až 11. místo v okresním kole Pythagoriády
Adéla Brumovská ze VII. A – 1. místo v krajském kole Sudoku
Kristýna Štencelová ze VII. C – 2. místo v krajském kole Sudoku
Marek Žak z VIII. A – 6. až 12. místo v okresním kole Pythagoriády
Miriam Veselá z VIII. C – 3. místo v okresním kole soutěže 
Víc hlav, víc rozumu
Natálie Fojtíková z IX. A – 1. místo v krajském kole Sudoku, 3. místo 
v okresním kole soutěže Víc hlav, víc rozumu, 4. až 5. místo v okres-
ním kole Matematický klokan, 5. až 7. místo v okresním kole 
Matematické olympiády
Zuzana Bařáková z IX. B – 3. místo v krajském kole Sudoku

Humanitní předměty
Lucie Brůzlová z IX. A – 4. místo v okres-
ním kole Olympiády v českém jazyce
Matěj Kročil z IX. A – 10. místo v okresním 
kole Olympiády v anglickém jazyce

Nejlepší výsledek v testování Scio
Kristýna Kozáčková ze VI. A (Čj) a Emma 
Charvátová ze VI. C (OSP)
Největší počet soutěžících ve školním kole
soutěž Pangea – 169 žáků
Nejmenší počet soutěžících ve školním kole
Chemická olympiáda – 2 žáci

Nejaktivnější žákyně v soutěžích
Natálie Fojtíková z IX. A

Sprinterský víceboj

Mgr. Jan Staník
 V úterý 18. září se naše škola zúčastnila tradičního sprinterského víceboje v Uh. Brodě. 
  Našim sprinterům se dařilo především v soutěži družstev. V pěti ze šesti kategorií jsme 
skončili na stupních vítězů. V nejmladší kategorii děvčat (4. a 5. třídy) jsme zvítězili, druhá 
místa jsme brali v kategoriích mladší dívky (6. a 7. třída) a nejmladší chlapci (4. a 5. třída). Třetí 
místo jsme obsadili v kategoriích mladších (6. a 7. třída) a starších (8. a 9. třída) chlapců.
 Za zmínku stojí také soutěž jednotlivců. Celkovou vítězkou v kategorii mladších dívek se 
stala Michaela Belková a spolu s ní se radovala z druhého místa Iveta Radová. Stříbrnou 
medaili obdržel také Adam Sekér.
 Celkem se sprinterského víceboje zúčastnilo 9 škol a více než 150 závodníků.

Zátopkův běh 
pod Světlovem
 Mgr. Petra Brůzlová
 Patnáctý říjnový den proběhl již 
tradiční Zátopkův běh pod Světlovem, 
jehož se v  letošním školním roce zú-
častnilo 94 žáků 2. stupně. Mladší žáci 
absolvovali trať o délce 1 200 m a starší 
žáci se popasovali s  tratí o 300 metrů 
delší. Takřka všichni v  chladném pod-
zimním dopoledni vložili do vytrvalost-
ního běhu všechny své síly, a tak se na 
jeho konci mohly z 1. míst radovat Soňa 
Kadlecová v  kategorii mladších dívek 
a Tereza Vápeníková za starší žákyně. 
Mezi mladšími žáky byl nejlepší Adam 
Sekér a ze starších žáků vystoupal na 
nejvyšší stupínek Jan Gago. A i když 
vítězem se stane jen jeden, po době-
hu do cíle mohli být všichni zúčastnění 
na sebe hrdi, že závod zvládli a zvítězili 
v mnoha případech sami nad sebou. 
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Hlášení ze Sachovy studánky 
aneb Sedmáci na horách
Mgr. Leona Turčinková
 Haló, haló, tady – opět po roce – aktuál-
ní zpravodajství ze Sachovy studánky!
 Je druhý lednový týden a již tradičně 
sem zavítala ZŠ TGM Bojkovice se svými 
40 sedmáky a týmem lyžařských instrukto-
rů. Všichni v plné lyžařské výbavě, natěšení, 
působící jako skvělá parta!
 Je zima, jak má být, sněhové podmín-
ky excelentní. Jednou mrzne, až praští 
a sluneční paprsky se odrážejí do lyžař-
ských brýlí, jindy vše zahalí mlha a okolní 
krajinu i pohybující se postavy zasypávají 
velké sněhové vločky. Avšak úsměvy a dob-
rá nálada přetrvávají.
 Žáci dle svých možností a schopností 
statečně zdolávají upravenou sjezdovku. 
Šestnáct úplných začátečníků časem sni-
žuje počet pádů na minimum, zvyšuje svou 
rychlost a získává jistotu i ladnost při vytvá-
ření oblouků. Zdatní lyžaři zdokonalují svou 
techniku a vychutnávají si plnými doušky 
každou další jízdu.
 Po setmění se z  horského penzionu 
ozývá hlasité povídání, smích, výskání a ra-
dostné výkřiky při herních aktivitách či sou-

těžích, zpěv doprovázený hrou na kytaru i 
taneční hudba. Postupem hodin budova 
utichá, jen skupina učitelů s  radostí kon-
statuje nejen nulový počet úrazů a úplnou 

absenci nemocí, ale i férové a kamarádské 
vztahy mezi dětmi navzájem.
 Sachova studánka ukončuje letošní 
hlášení a těší se opět za rok na viděnou! 

Naši fotbalisté si v okresním finále 
McDonald´s Cupu vystříleli stříbro a bronz
Mgr. Jan Baier
 Fotbalová soutěž pro děti první-
ho stupně se hraje už více než 20 let 
a tradičně patříme mezi školy úspěšné. 
Po loňském zisku stříbrných medailí 
v okresním finále jsme se staršími chlap-
ci pozici  uhájili i letos a mladší přidali 
parádní bronz.
 Cesta za úspěchem se rodí pomalu. 
Chlapci pravidelně trénují se svými tre-
néry v místním  Sportovním klubu Slo-
vácká Viktoria.
 Z okrskového kola v Uherském Bro-
dě jsme postoupili v obou kategoriích 
z druhého místa, když lepší byli jen Bro-
ďané z Mariánského náměstí.
 V  okresním finále  na ligovém tráv-
níku 1. FC Slovácko v Uherském Hradi-
šti jsme na stejnou školu narazili zase, 
tentokrát mladší zvítězili už v základní 
skupině 3:1 a starší v semifinále nekom-
promisně 6:1.
 Mladší pak v semifinále prohráli se 
silným Stráním, aby potom jejich boj 

o medaile vyústil v penaltový rozstřel, ve 
kterém  ZŠ Větrnou  z Uherského Hradiště 
přestříleli 4:2. Starší ve finále nestačili na 

kvalitní tým ZŠ Sportovní Uherské Hra-
diště, i když favorita „kousali“ až do po-
slední minuty.
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Sport na 2. stupni
Mgr. Petra Brůzlová
 Sport je jako počasí. Více proměnlivé 
než stálé. Když si myslíme, že slunce nemů-
že překrýt mrak, ve vteřině připluje, když 
vše vypadá beznadějně, mraky se rozestou-
pí a vysvitnou sluneční paprsky.
 A bylo to právě počasí, které zamíchalo 
s  rozdanými kartami na letošní jarní sou-
těže. Přesto základní škola zaznamenala 
nejeden úspěch ve výškařských soutěžích, 
v  atletických zápoleních i ve sportech ko-
lektivních. Za všechny jmenované zmiňme 
dvě stříbrná ocenění. 
 2. a 4. dubna se ve sportovní hale zá-
kladní školy uskutečnilo okresní kolo ve 
volejbale chlapců i dívek. Svěřenci z obou 
kategorií dokázali sílu a stabilitu bojkovské-
ho volejbalu a postoupili do krajského finá-
le.  Zde už se střetli s těmi opravdu nejlep-
šími, často i kadety, kteří se tomuto sportu 
věnují každodenně na takřka profesionální 
úrovni. Přesto jsme se nenechali zaskočit a 
v často dramatických koncovkách si děvča-
ta vybojovala krásné 4. místo a hoši pod-
lehli pouze vítěznému týmu ze Zlína. Jejich 
houževnatost, zápal pro hru, bojovnost a 
výborná fyzická připravenost dokázaly, že 
tento druh sportu má v našem malém měs-
tečku na moravsko-slovenských hranicích 
neoddiskutovatelnou tradici. 
 Ale nejen kolektivní sporty jsou naší do-
ménou. Každoročně přivážíme cenné kovy 
i z atletických soutěží, ať už se jedná o at-
letický či sprinterský čtyřboj nebo nejpres-
tižnější atletické klání O pohár rozhlasu. Na 
poslední zmiňované zápolení jsme se při-
pravovali na jaře, v podmínkách, které nám 
matka příroda zrovna neulehčila. Déšť zkrá-
pějící den co den tartan na sportovním hři-
šti, chladná rána střídající větrné dny způ-
sobovaly na tvářích trenérů nemalé vrásky. 
Nezbylo však, než se nepříznivým podmín-

kám přizpůsobit, postavit a s myšlenkou, že 
všichni „stojíme na stejné startovní čáře“, se 
začít připravovat. Nejen počasí však může 
být jedinou překážkou, která se staví mezi 
naše představy a cíle. V  letošním školním 
roce byli starší žáci oslabeni o zdatnost nej-
starších a nejlépe připravených deváťáků, 
neboť ti ve stejný den vyráželi směr Polsko 
s cílem prohlédnout si bývalé koncentrač-
ní tábory v Osvětimi a poučit se o hrůzách 
druhé světové války.  Starší tým tedy ne-
postoupil, ale o to více nás těšil úspěch 
mladších svěřenců. V obou kategoriích si 
jasně vybojujeme postup do krajského 
finále. Zpráva určitě dobrá, jen musíme 
trénovat dál. Odpolední ruch ve sportovní 
hale neutichá, učitelé obětavě připravují 
mladé a nadějné atlety a doufají v  lepší 
počasí. Jedna věc je bojovat o cenné kovy 

za krásného slunečného počasí, jiná strávit 
celý den v dešti, ve skoku vysokém dopa-
dat na promáčené žíněnky a snažit se do-
nutit svaly, aby nevychladly… 23. května 
naštěstí, na rozdíl od okresního kola, prší 
jen sporadicky, tak se můžeme soustředit 
jen na výkony. Děvčata nakonec obsazují 
z  deseti postupujících krásné páté místo 
a chlapci si vystoupali opět na 2. stupínek 
těch nejzdatnějších. Jmenovitě: A. Sekér, 
O. Slámečka, J. Hověžák, W. Hřib, F. Hřib, J. 
Sommer, A. Kalík, V. Kovář, A. Bětík. Gratu-
lujeme!
 Krásné bylo to sportovní jaro pro naše 
mladé volejbalisty a atlety! Kapky deště 
jsme proměnili v  medaile a to sluníčko, 
které občas vykoukne zpod mraků, je, jak 
pevně doufáme, příslibem dalších úspěchů 
v příštím školním roce 2019/2020.
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Bruslení se nebojíme
Mgr. Leona Turčinková
 Bruslení je výbornou zábavou i skvělým 
druhem pohybu na čerstvém mrazivém 
vzduchu. 
 Své by o tom mohli vyprávět žáci ZŠ 
TGM Bojkovice, kteří v hodinách tělesné vý-
chovy nazují brusle a v zimní výbavě se pro-
hánějí po místním kluzišti. Někteří nesměle 
a opatrně, jiní s bezvadně koordinovanými 
pohyby, třeba i s hokejkou.
 Velké poděkování patří partě nadše-
ných hokejistů AHC Bojkovice, kteří si celý 
provoz kluziště vzali na starost!
 Snad nám ten led co nejdéle vydrží!

Naši malí atleti válí na okresních atletických oválech
Mgr. Jan Baier
 V uplynulém období se atletický tým 
prvního stupně zúčastnil řady soutěží 
a nejen díky novým dresům byl řádně 
vidět.
 Na  Halové olympiádě  v Uherském 
Hradišti jsme vybojovali  2. místo  mezi 
16 zúčastněnými školami okresu a mezi 
jednotlivci se blýskli druhými místy  Mi-
chal Šimoník a  Eliška Michalčíková  ve 
vytrvalostním závodě a Viktor Michalec ve 
skoku z místa, třetí skončili Jakub Hanke ve 
skoku a Veronika Vystrčilová ve sprintu.
Dalším týmovým závodem je tradič-
ní  Štafetový pohár. Ve Zlínském kraji se 
do něho zapojilo 40 škol a v jeho kraj-
ském finále si náš tým doběhl pro solid-
ní 11. místo. 
 Zatím poslední dvě atletické soutěže 
pro první stupeň se uskutečnily opět na 
parádním stadionu v Uherském Hradiš-
ti. Ve  trojboji  nás reprezentovala čtyřka 

z pátého ročníku  Matyáš Chovanec, On-
dřej Šopík, Tereza Štencelová a Valentýna 
Trnková a skončila těsně pod stupni vítězů 
na čtvrtém místě.
 Souběžně na stejném místě bojoval 
16členný tým o medaile v Atletické olym-

piádě, a to úspěšně. Mezi 20 školami 
okresu bere naše škola 3. místo o jediný 
bod za malými talenty ze ZŠ Polešovice. 
Mezi jednotlivci se blýskli prvními místy 
sprinteři Martin Chmela a Veronika Vy-
strčilová.

Další sportovní úspěch na 1. stupni
Mgr. Jan Baier
 Měsíc květen je nabitý sportovními udá-
lostmi a nás může jen těšit, že jsme na nich, 
v konkurenci škol okresu, vidět.
 Tradiční akcí v naší sportovní hale je okres-
ní finále ve vybíjené. To patří mezi vůbec nej-
masovější akce v regionu. Každoročně si v něm 
totiž zahraje na 200 dětí prvního stupně!
 Letošního ročníku se zúčastnilo 15  prvo-
stupňových školních týmů. Ve čtyřhodinovém 
maratonu utkání se neztratili naši kluci, kteří 
obhájili loňskou  stříbrnou pozici. Stejně jako 
loni a předloni jim cestu do krajského finále 
překazili šikulové z hradišťské Sportovní ZŠ.
 Děvčata  odehrála solidní turnaj a patří 
jim třetí místo v okrese.
 Nejlepšími hráči týmu byli vyhlášeni Tere-
za Štencelová a Matyáš Chovanec.
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Sportovní mozaika

Ročníkové vytrvalostní běhy Sněhové hrátky

O nejlepšího skokana Lyžařský kurz osmáků a deváťáků v Kaprunu v Rakousku

Lyžařský kurz čtvrťáků ve Velkých Karlovicích



Bezpečnostní kryty na radiátorech                     Sborovna 1. stupně

Výukové 3panely do družin                     Nová herna školní družiny

Letošní vycházející žáci devátého ročníku se svými učiteli

Modernizace a údržba školy


