
Mimořádný úspěch v krajském kole Dějepisné olympiády 

Ze 3. místa v okresním kole soutěže Dějepisná olympiáda postoupil do krajského kola této soutěže 

žák Adam Tvrdoň z 8.A. Krajské kolo se konalo v pondělí 4. dubna 2022 v Muzeu Kroměřížska v 

Kroměříži. Téma Šlechta v proměnách času (do roku 1648) bylo rozpracováno do 17 otázek vyšší 

náročnosti než v kolech předcházejících. Adam se umístil z celkového počtu 32 účastníků na vynikajícím 4. 

místě. Výkony na prvních pěti místech byly velmi vyrovnané, vždyť Adam získal jen o 4 body méně než 

vítěz.Do celostátního kola postupuje pouze vítěz krajského kola. Výkonu Adama si velmi ceníme, 

gratulujeme mu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

      PhDr. Pavla Čučková, organizátorka soutěže 

Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2022 

V úterý 29. března 2022 se konalo krajské nominační kolo soutěže v psaní na počítačové klávesnici. 

Výbor InterInfo ČR, z.s. schválil pro letošní rok tyto disciplíny: 

 Opis 10 minut v českém jazyce z obrazovky, penalizace 50 úhozů za minutu za neopravenou chybu 

 Opis 10 minut v anglickém jazyce z obrazovky, penalizace 25 úhozů za neopravenou chybu 

Soutěže se zúčastnilo více než 600 soutěžících z 88 škol. Z naší školy se zapojilo 13 žáků  – 8 žáků ze 7. tříd 

a 5 žáků z 6. ročníku. 

V disciplíně Opis 10 minut v českém jazyce z obrazovky se na 3. místě umístila Aneta Jiříčková (7.B) a na 

4. místě Sabina Tvrdoňová (6.B). 

Při disciplíně Desetiminutový opis z obrazovky v anglickém jazyce se opět dařilo Anetě Jiříčkové (2. místo), 

4. místo obsadila Sabina Tvrdoňová, ale dařilo se i Lukáši Fabíkovi (7.A), Jiřímu Kundrátkovi (7.B), 

Vojtěchu Stříteskému (7.B), Tereze Kunovské a Kláře Zajícové (obě 7.A) i Zdeňku Papežovi (7.B). Tito 

žáci se umístili na 5. – 10. místě. 

Soutěž organizačně a technicky zajistil Mgr. Roman Blaha. 

      PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ 

Sběrem papíru pomáháme 

Ve čtvrtek 7.4. 2022 byl ukončen několikatýdenní sběr starého papíru ve škole. Jednalo se o akci, kterou 

zorganizoval žákovský parlament ve spolupráci s třídními kolektivy. 

Výsledkem této akce je 960 kg papíru v hodnotě 2 112,- Kč. 

Tato částka bude zaslaná na účet Charity ve Valašském Meziříčí a bude použita ve prospěch ukrajinských 

uprchlíků. 

      Kristýna Pajdlová z 8.B, členka žákovského parlamentu 

 

 

 

 

 



Březen, měsíc knihy v 1. třídě 

V pátek 25. března byl velmi netradiční den. Žáci 5. A zavítali do 1. třídy s připraveným programem na 

téma „Březen, měsíc knihy“. Prvňáčkům se nejprve představili a pozvali je k sobě do třídy. Poté následovalo 

čtení úryvku z knihy Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Tento úryvek žáky velmi zaujal a po 

jeho poslechu je čekaly zábavné úkoly. S pomocí páťáků skládali nastříhané ilustrace z knihy, sestavovali 

obrázkovou osnovu a trochu si i zatancovali s Pejskem a Kočičkou. Následovala křížovka, která ověřila, zda 

byli všichni při čtení pozorní. V tajence vyšla krásná věta: „JARO JE TU!“, která nás naladila na slunný 

víkend. Žáci z 5. třídy si vše skvěle připravili a prvňáčkům se opravdu svědomitě věnovali. Ti ale také 

nelenili a vyrobili jim na oplátku jako poděkování jarní záložky do jejich knih. 

        Mgr. Veronika Ševčíková, tř.uč.1.třídy 

Zdravá 5 

Do tohoto projektu jsme zapojeni již několik let a využíváme ho pro žáky 3. a 7. ročníku.  

Nakupování se Zdravou 5 

Nakupování se Zdravou 5 je program určený pro žáky 3 .- 5. tříd základních škol. Pod vedením lektorky si 

žáci projdou deskovou hrou Obchod Zdravé 5, kde v 5 klíčových oblastech odpovídají na kvízové otázky a 

plní praktické zábavné úkoly. Za správné odpovědi získávají dílky puzzle, ze kterých si na závěr složí 

obrázek odhalující tajemství správné výživy. Samy si také vyzkouší virtuální nákup na jedno jídlo dne.  

Párty se Zdravou 5 

Párty se Zdravou 5 je program pro žáky 2. stupně základních škol. Program má dvě části, teoretickou a 

praktickou. V první části si žáci prohloubí základní znalosti o zdravé výživě a dozví se aktuální trendy ve 

stravování. Druhá část programu je praktická, žáci si pod vedením lektorky připraví svačinku, která splňuje 

základy zdravého stravování, a připraví si jedno vařené jídlo, nenáročné na přípravu i suroviny. Kromě toho 

se samozřejmě dozví i spoustu zajímavých tipů a triků k vaření, nákupu i jídelníčku.  

Návštěva v přírodovědné učebně 

Dvě po sobě jdoucí pondělní dopoledne (28. 3. a 4. 4. 2022) nás v nové přírodovědné učebně navštívily děti 

MŠ Kelč. Spolu s našimi deváťáky jsme si pro ně připravili efektní pokusy, které by se jim mohly líbit a 

byly zároveň zcela bezpečné. Při hodině chemie jsme vše naplánovali, rozvrhli, připravili pomůcky a mohli 

se společně těšit na budoucí spolužáky, kteří už po prázdninách budou chodit do první třídy. 

Nejprve jsme rozdělili děti do dvou skupin a předvedli jsme jim pokusy – sloní zubní pastu a nasátí vajíčka 

natvrdo do skleněné lahve od mléka. Poté se děti rozdělily do čtyř skupinek a samy, pouze za pomoci našich 

deváťáků, dělaly pokusy: určení pH např. mýdla, sody, citronové šťávy atd. Děti měly za úkol přidat 

indikátor do látky a uhodnout, jaká barvička ve zkumavce vznikne. 

U druhého stanoviště si děti na talířek nalily mléko a do něj nakapaly cukrářské barvivo. Pomocí špejle pak 

vytvářely barevné obrázky. 

U třetího stanoviště děti nalily ocet do malé PET lahve, v třecí misce rozdrtily prášky zažívací sody a 

nasypaly je pomocí násypky do balónku. Ten jim pomohla děvčata z 9. třídy dát na hrdlo lahve. Následně 

děti vsypaly sodu z balónku do octu. Tím se začal naplňovat balónek vzniklým CO2 a děti soutěžily, komu 

se balonek naplní nejvíce. 

Úkolem na posledním stanovišti bylo sestavit obvod se zvonkem, aby mohly děti zazvonit. Dále pak 

zapojily do obvodu reostat, který rozjasňoval a ztmavoval žárovku. 



Dětem se u nás ve škole moc líbilo a už se těší na další návštěvu. 

        Mgr. Marcela Plesníková, vyučující chemie  

Připravujeme:  

Akce 1. a 2. stupně ke Dni Země (projektový den, výjezdy do přírody s programem) 

Ukončení kurzu dopravní výchovy žáků 4. třídy, závěrečné zkoušky 

Návštěva pracovních dílen OU Kelč – šesťáci v rámci pracovních činností  

Exkurze žáků 7. třídy do ZOO Lešná  

Exkurze žáků 9. třídy do Osvětimi  

Turnaje v miniházené 3. – 5. tříd v Bystřici pod Hostýnem 

Besedy s pracovnicí Úřadu práce Vsetín k profesní orientaci a možnostem studia pro žáky 8. ročníku. 

 

 

 

 
 
 
 


