
 HASÍK – návštěva základny meziříčských hasičů 

Po absolvování dvou částí preventivního programu Hasík u nás ve škole nás čekala návštěva 

stanice Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí (HZS). Pracovník HZS nás 

seznámil nejen s prací hasičů, ale i policie a vlastně celého integrovaného záchranného 

systému. Dva jeho kolegové nám pak předvedli horolezeckou stěnu, na které asi trénují, 

nůžky na stříhání kovu, vybavení hasičských aut, která jezdí k zásahům, a předvedli také 

požární alarm. Slyšeli jsme hodně zajímavých a poučných informací a všechno se nám moc 

líbilo. 
          Druháci a šesťáci  

 

 Exkurze – IPS ÚP Vsetín 

I letos jsme využili nabídku Informačního a poradenského střediska (dále jen IPS) pro volbu 

povolání ve Vsetíně, abychom my, budoucí deváťáci, získali informace k výběru vhodného 

studijního nebo učebního oboru. Naše představy studia jsou zatím hodně mlhavé, ale třeba už 

nyní začínají někteří z nás o svých plánech přemýšlet a sbírají první poznatky. IPS poskytuje 

aktuální informace o síti středních škol, studijních a učebních oborech, podmínkách a průběhu 

přijímacího řízení, charakteristice a nárocích jednotlivých profesí, možnostech uplatnění 

absolventů na trhu práce. IPS zároveň pomáhá při výběru vhodného studijního nebo učebního 

oboru, popř. pomůže při přestupu na jinou školu či obor. IPS má zároveň k dispozici 

celorepublikovou databázi škol, počítačový program pro testování profesních zájmů, krátké 

informativní videoklipy o jednotlivých profesích,  popisy profesí s informacemi o pracovních 

činnostech, pracovním prostředí, zdravotních požadavcích a informační materiály o všech 

středních školách v České republice. 

Dvě pracovnice vsetínského IPS ÚP byly opravdu perfektně připravené a jejich vystupování 

bylo velmi příjemné. Jednak nám poskytly množství teoretických informací k profesní 

orientaci a také nám umožnily aktivním způsobem přemýšlet o profesích, když jsme např. 

přiřazovali ke konkrétnímu povolání ty vlastnosti, které jsou pro určité povolání důležité. Hry 

tohoto druhu zpestřily celý program. Na každou otázku jsme dostali odpověď a myslím si, že 

nám návštěva  meziříčského pracoviště ÚP Vsetín hodně pomohla.  

A dva informační zdroje, které si zapamatujeme:  www.burzaskol.cz - databáze středních škol 

zlínského kraje a www.atlasskolstvi.cz - celostátní databáze všech typů škol, informace, rady. 

         
Žákyně 8. třídy, účastnice akce 

 

 Tvoření ze dřeva 

Na téma TVOŘÍME ZE DŘEVA si žáci 1. stupně vyrobili před Velikonocemi hezkou jarní 

ozdobu v podobě kuřátka. Vlastníma rukama si z dřevěných  polotovarů zhotovili ozdobný 

nebo dárkový předmět, o němž si pak samy rozhodly, k čemu ho použijí. Jednotlivé 

komponenty byly velmi vhodně připraveny, takže všichni žáci, i ti nejmladší, byli schopni 

téměř bez pomoci svůj výrobek vytvořit.  

Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní materiál, práce s ním byla pro děti určitě příjemná. V 

dnešní přetechnizované době asi není mnoho dětí, které si mohou dřevo osahat, osmirkovat, 

ucítí jeho vůni a radují se z něčeho, co samy vytvořily Tato tvořivá činnost velmi vhodně 

rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, samostatnost a vůbec praktickou zručnost, kterou žáci v 

poslední době tolik postrádají. 

Práce s tímto materiálem odpovídá našemu ŠVP, lze ji tedy zařadit do nejrůznějších předmětů 

jako je např. prvouka, pracovní výchova, výtvarná výchova atp. 

Používaným dřevem je smrk, modřín, buk a lípa a vždy je to dřevo z Valašska. 

 

A ještě několik poznámek k „tvoření“:  

Naše škola je zapojena do projektu MAP II, který navazuje na MAP I (ukončen v únoru 

2018).  Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ je 

projektem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko.  

http://www.burzaskol.cz/


A protože prioritou MAP je také zlepšení kvality vzdělávání, pestrost aktivit a podpora 

neformálního vzdělávání v mateřských a základních školách, uskutečnilo se v rámci tohoto 

programu i předvelikonoční tvoření ze dřeva. 

 

 Starší žáci Kelče v okresním kole 

Starší žáci naší školy se probojovali do okresního kola v minikopané, které se konalo  

17. května ve Valašském Meziříčí. 

Po velmi kvalitní hře skončili naši  ve své skupině sice až na třetím místě, ale výsledky byly 

velmi těsné, a to Kelč – Horní Lideč 1:2 a Kelč – ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí 0 :1. 

V těchto utkáních bylo minimum chyb z naší strany, ale bohužel byly vždy potrestány 

brankou. My jsme své šance nevyužili, buď jsme trefili brankovou konstrukci  nebo se 

vyznamenal gólman soupeře. V souboji o 5. místo jsme rozdrtili Valašskou Bystřici 5:0. 

 

Pořadí turnaje 1. ZŠ LUH VSETÍN 

                          2. ZŠ HORNÍ LIDEČ 

                          3. ZŠ VYHLÍDKA 

                          4. ZŠ NOVÝ HROZENKOV 

                          5. ZŠ KELČ 

                          6. ZŠ VALAŠSKÁ BYSTŘICE 

 

Složení našeho týmu: Hermann Martin, Menšík Adam, Kunovský Denis, Pastrnek Vojtěch, 

Kubeša Jakub, Hlavica Tadeáš, Tvrdoň Jakub, Kubla Daniel, Škařupa Adam. 

 

 Vystoupení s dravci  

V České republice je bohužel pro řadu lidí ochrana přírody stále jen na okraji zájmu a ochrana 

dravých ptáků je lidem téměř neznámá. Přitom v této kategorii se nachází největší množství 

ohrožených druhů u nás.  

S dravcem se lidé většinou setkají jen na velkou vzdálenost a jedná  se především o běžné 

druhy. Pokud se už dostanou do bezprostřední blízkosti, jedná se většinou o poraněného 

dravce.  Bohužel v této situaci lidé většinou neví, jak se mají k dravci chovat. Proto je jedním 

z hlavních cílů společnosti SEIFEROS široká osvěta, především prostřednictvím výukových 

programů na základních školách.  

Žáci se mohou zblízka seznámit i s druhy, které jsou již na pokraji vyhubení a dozvědět se o 

každém mnoho zajímavostí. Letovými ukázkami si mohou své znalosti o životě dravců dále 

rozšířit. 

Při vystoupeních s dravci mohou žáci vidět zblízka, jak výr velký, největší naše sova, chytá ve 

dne maketu veverky, puštíci bělaví nalétávají nad hlavami žáků, raroh velký uloví obratného 

zajíce, luňák hnědý obratně chytá maso vyhozené do vzduchu, sokol stěhovavý, létající až 

300 km/h, chytá vyhozenou maketu bažanta, sova pálená neslyšně zakrouží nad hlavami dětí 

a uloví myšku, jestřáb v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu, káně Harrisovo, nejchytřejší 

dravec, přiletí připravenému žákovi na ruku, orel stepní žene atrapu lišky, orel 

bělohlavý zakrouží majestátně nad hlavami obecenstva. 

Do Kelče přijela společnost již poněkolikáté a program opět zaujal. Věříme, že tematika 

programu zaměřená na přírodní bohatství naší země zvláště v dnešním přetechnizovaném 

světě vyvolala v dětech zájem a sympatie k lidem, kteří takovou záslužnou práci dělají. 

Výtěžek z této akce je výhradně použit na veškerou činnost spojenou s ochranou dravců.   

 

 

 

 

Novinky.cz - Přečetli jsem za vás – smutná poznámka na závěr:  

Dvě mláďata kriticky ohroženého orla mořského zahynula minulý týden (6. – 10.5.2019)  u 

Kostelní Myslové na Jihlavsku poté, co někdo pokácel strom i s hnízdem. „Mladí orli mořští 

se zabili pádem z výšky. Někdo pokácel jen tento jediný strom. Agentura ochrany přírody a 



krajiny ČR už podala trestní oznámení na neznámého pachatele,“ informuje Klára Hlubocká, 

která se v České společnosti ornitologické věnuje potírání ptačí kriminality. 

Jako největší dravec žijící v Česku nemá orel mořský v přírodě přirozeného nepřítele, 

ohrožuje ho pouze člověk. Pytláci při tom používají zvláště brutální způsob usmrcení – 

nástrahu s nervovým jedem karbofuranem, po jehož požití zvíře umírá dlouho a bolestivě 

v křečích. „Od začátku ledna do konce dubna se bilance mrtvých orlů mořských vyšplhala na 

dvanáct. U devíti z nich už analýza prokázala otravu karbofuranem, jehož držení je v celé 

Evropské unii zakázané už od roku 2008,“ upozorňuje Hlubocká, která v terénu pátrá se psy 

po otrávených nástrahách a jejich obětech. 

 Recitační soutěž 

I letos jsme uspořádali školní recitační soutěž. Dopoledne patřilo v sále kulturního domu 39 

soutěžícím z 1. a 2. stupně. Jednotlivé výkony posuzovala žákovská a učitelská porota.  

Děti recitovaly na mikrofon, což hodně pomohlo jejich vystoupení, a většinou nebylo znát, že 

takto vystupují poprvé. Po soutěžní části vystoupil na jevišti také školní pěvecký sbor 

s novým repertoárem různorodých písniček. Vystoupení recitujících i zpívajících všechny 

potěšilo.  

Stejně tomu bylo i odpoledne, kdy nejlepší recitátoři vystoupili před svými rodiči nebo 

známými a příjemné odpoledne zakončily děti ze sboru svými písničkami.  

Jako první vystoupily děti z 1. třídy. Na 1. místě se umístil Adam Černý, 2. místo patří 

Michaele Kotradyové a třetí byl Patrik Drechsler. 

Mezi žáky 2. a 3. tříd byli nejlepší Vilma Radová, Viktorie Perutková a Ema Machačová. 

V další kategorii – 4. a 5. třída - recitovala Marie Šatranová jako vítězka, dále pak Tereza 

Drechslerová a Aneta Jiříčková.  

Kategorii 6. a 7. třída vyhrál Arnošt Baďuřík, 2. místo patří Matěji Abrmanovi a třetí Martinu 

Hruškovi. 

 

 Výlet do Vídně 

Ve středu 15. května jsme jeli s žáky osmé třídy a panem učitelem Faltýnkem na školní výlet 

do Vídně. Příjemný pan průvodce z cestovní kanceláře Valaška náš výlet doprovázel 

poutavým výkladem o Jižní Moravě a o vídeňských památkách. Přesto, že bylo celý den pod 

mrakem, chladno a chvílemi mrholilo, navštívili jsme i zábavní park Prater, který se všem 

moc líbil. Obohaceni o nevšední zážitky a s vídeňskými cukrovinkami v tašce jsme se navečer 

vpořádku vrátili domů. Kateřina Machačová, třídní učitelka 

 

Nejhezčí věc, co jsem ve Vídni viděl, byl Schönbrunn. Už od cesty vypadal úžasně, ale 

zahrada vzadu byla nádherná ještě víc. Můj nejlepší zážitek byl ale v Prateru. Sice tam byla 

zima, ale zážitky z atrakcí mám na celý život - třeba ze strašidelného domu, nebo z volného 

pádu asi ze 100m…nedá se to ani popsat. David Hradil, spokojený účastník 

 

Nejvíc se mi líbila Katedrála svatého Štěpána, ve které bylo nečekaně teplo a příjemně hřejivě 

na duši. I když byla zima, tak jsme si to moc užili.  Anna Lakatošová, spokojená výletnice 

 

 Náš školní výlet žáků sedmé třídy 

V pondělí 13.května jsme s naší paní učitelkou třídní a paní učitelkou Marcelou Plesníkovou 

jeli na dvoudenní výlet do Štramberku. Nejdříve jsme se vyšplhali k jeskyni Šipka, v níž byla 

kdysi  byla nalezena čelist neandrtálského dítěte. Pokračovali jsme stezkou českých velikánů 

a plnili na ní úkoly pracovního listu. Následoval oběd v restauraci U Trůby. Potom jsme 

vystoupali 167 schodů na Trůbu a krásně jsme viděli na celý Štramberk a jeho okolí.  Potom 

jsme si zastříleli z kuše a měli na náměstí rozchod. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. 

První skupina šla do Aqua-Terra expozice prohlédnout si hady, pavouky, želvy, ryby atd. 

Měli jsme dokonce možnost chytit do ruky hada a také jsme mohli vidět jeho krmení. Druhá 



skupina šla nejprve do pekárny tzv. štramberských uší a kromě toho, že se dozvěděli recept na 

zhotovení této pochoutky, mohli si „své vlastní ucho“ vyrobit. Jízdou na čtyřkolkách jsme 

ukončili část programu prvního dne a přemístili jsme se do rekreačního střediska U Kateřiny, 

kde jsme se ubytovali a kde na nás také čekala večeře. Pak nás paní učitelky rozdělily do 4 

skupin, ve kterých jsme po celý zbývající čas soutěžili, šifrovali, hráli hry apod. Večer byla 

diskotéka, stezka odvahy a následoval odpočinek se spánkem. Ráno v 8:00 byla rozcvička a 

pak snídaně. Po ní jsme hráli společenské hry, při nichž byla velmi důležitá komunikace 

uvnitř skupiny, neboť bez ní bychom úkol nesplnili. Po obědě nás čekal poslední už méně 

zábavný úkol -  úklid chatek. A pak už následoval jen odjezd domů. I když byla zima a počasí 

nám příliš nepřálo, výlet jsme si moc užili a moc se nám tam líbilo. 

               Anička Hýbnerová a Markéta Pavlíková  

Z hodnocení spolužáků: 

 „ Výlet byl suprový, mega jsem si to užil.“ 

„Klidně to mohlo být delší“… 

„Na výletě mě naštvalo, že jsme prohráli v hokeji.“ (ČR – Rusko – poznámka redaktora) 

 

 
PhDr.Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy 

 

 

 

 


