
 

 

Sport u nás ve škole 

Lezecké závody 

V pátek 11. 11. 2016 se na lezecké stěně ve Velkých Opatovicích uskutečnilo pro žáky základních škol 

oblastní kolo ve sportovním lezení na obtížnost. Lezecká stěna je otevřena pro školáky a veřejnost 

třetím rokem, a zdejší závody se tak už staly tradicí. 

Letošní závody navštívilo pět základních škol z blízkého okolí a společně závodilo 47 žáků – od první 

po devátou třídu. Žáci byli rozděleni do kategorií podle věku a na chlapce a dívky. Závodníci s 

připravenými cestami vedli nelítostný souboj celé dopoledne, a pokud zrovna nelezli, vytvářeli 

chvílemi až dech beroucí atmosféru. 

Naši základní školu reprezentovalo celkem 23 lezců – od druhé po devátou třídu. A odnesli si nejen 

mnoho zkušeností a zážitků, ale také hezká umístění: v kategorii 3. – 5. tříd jsme měli umístění na tzv. 

bedně. Kategorie 6. – 7. tříd patřila zcela našim žákům a také mezi chlapci 8. a 9. tříd kraloval náš 

zástupce. 

Těm nejlepším, kteří postupují dále do okresního kola v Poličce, přeji hodně sil v závodě. 

Dík patří nejenom lezcům, kteří dali do bojů všechno, ale i celému ,,realizačnímu teamu“, bez kterého 

by to prostě nešlo. V neposlední řadě i sponzorům, kteří zajistili ceny (jmenovitě Petr Urban, pan 

Uhlíř, paní Kaderková, slečna Kolisková, Michael Fechner, časopis Montana, organizace SRPŠ, firma 

Chimpanzee a firma Singing rock). 

       Mgr. David Ševčík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Florbal 

V průběhu listopadu se několik našich týmů vypravilo na oblastní kola florbalu. Mladší žáci se drželi 

statečně a k postupu do dalších bojů jim zabránilo pouze horší skóre. Mladší žákyně v dechberoucím 

turnaji na půdě naší školy za mohutného povzbuzování vybojovaly výborné třetí místo.  

A jako každý rok se koná také Florbal Cup, který již po několikátou sezónu „rozvibruje“ naši tělocvičnu 

o sobotách. První kolo se konalo 19. listopadu a urputné boje se postupně zaznamenávají do tabulek, 

které spolu s dalšími termíny, fotkami a přehledy najdete na webu naší školy a také na našem 

facebooku. Fotogalerie mají velký ohlas a nás to velmi těší. A my děkujeme za všechny dobrovolníky a 

sponzory, kteří nám pomáhají  pro děti takové akce uskutečnit. 

        Mgr. Pavel Kuda, Mgr. Markéta Illová 

 

 

Listopad v naší škole 

Tento měsíc bývá takový první bilanční. Konají se konzultace a objevují se první pozitivní i negativní 

výsledky školní práce. Vždycky jsme rádi, když se sejde více těch pozitivních. 

2. listopadu se konala na naší škole oblíbená burza SŠ z blízkého okolí. Tradičně se sjedou zástupci z 

gymnázií, SŠ a SOU, kteří nabízejí možnosti dalšího studia a informace k oborům pro žáky 8. a 9. 

ročníku a jejich zákonné zástupce. Burza má již dlouhou tradici a těší se velkému zájmu. Na tuto akci 

navazuje DOD v Boskovicích, kam míří žáci 9. ročníku. Mohou navštívit všechny střední školy 

v Boskovicích a prohlédnout si prostředí jednotlivých škol a seznámit se s konkrétními obory. 

Průvodci pak častou jsou i naši bývalí absolventi, kteří na těchto školách studují. 

Žáci pátého ročníku se úspěšně zúčastnili Miniolympiády z přírodovědy na Gymnáziu Moravská 

Třebová. Mezi 15 nejšikovnějšími z 67 soutěžících byli čtyři žáci z naší školy – získali 4. a 5. místo, 11. 

– 12. místo a 13. – 14. místo.  Domů si odnesli diplom a drobné dárky. Také ostatní páťáci obsadili 

další pěkná místa. Všem patří velká pochvala. Dopoledne bylo zpříjemněno pokusy z fyziky, chemie, 

biologie a také výtvarnou činností. Děti byly spokojené a cestou domů se zajímaly, zda na podobnou 

soutěž ještě někdy vyrazíme. 

 

 

 

 

 

 



 

 

V týdnu od 7. do 11. listopadu se koná národní kolo soutěže Bobřík informatiky. Soutěž je zaměřena 

na propagaci programování a práce na počítači zábavnou formou. Soutěžící mají před sebou řadu 

logických úkolů, které řeší online v časovém limitu. Naše škola se zapojila v kategoriích Mini (5. 

ročník), Benjamin (6. – 7. ročník) a Kadet (8. – 9. ročník). Celkem se zapojilo 45 žáků naší školy. A ani 

letos jsme se nenechali zaskočit náročností úkolů. Celkem jsme ulovili šest bobříků – úspěšných 

řešitelů a ostatní zvládli bobří úkoly na výbornou. Jedna žákyně 8. ročníku se dokonce umístila 

v redukovaném pořadí na 11. místě v národním kole! Děkujeme a blahopřejeme! V prosinci nás čeká 

světová akce – Hour of Code (Hodina kódu). I zde patříme mezi pravidelné účastníky a propagátory 

účelně vynaloženého času u počítače. Pokud byste si chtěli bobří úkoly vyzkoušet na vlastní kůži, 

najdete je na webu www.ibobr.cz v záložce Archív. 

Pro 1. stupeň byl připraven Vitamínový den. Dodavatelé z programu Ovoce do škol připravili pro děti 

zajímavý program plný vitamínů, ovoce a zeleniny. Doufejme, že ovoce a zelenina se pro naše děti 

staly blízkými kamarády. 

 

  

 

 

 

 

 

A zajisté jste všichni navštívili Vánoční trhy v MKC, kde se tradičně představily kroužky školní družiny 

a sbor naší školy s programem. Nově jste si mohli zakoupit výrobky ve stánku školní družiny. Naše 

neobyčejné šikulky toho vyrobily a nabídly opravdu hodně! 

V následujících týdnech náš čekají školní kola různých předmětových olympiád, výtvarných soutěží, 

spoustu objevování a dalšího dobrodružství. A budeme rádi, když na té cestě budete s námi. 

 

Mgr. Markéta Illová 

   

  


