
 

 

Co nového u nás ve škole 

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, máme prázdniny! Ale než nám nastaly, hodně akcí proběhlo. Pojďme 

se podívat na některé z nich. Nejprve se vrátíme k naší největší akci, XXI. ročníku olympiády žáků 1. 

ročníku. 

XXI. olympiáda žáků 1. ročníků 

V pořadí již XXI. ODM 1. ročníků se ve Velkých Opatovicích uskutečnila 22. 5. 2019. I když nám počasí 

vůbec nepřálo, všichni závodníci podávali skvělé výkony. ODM 1. ročníků se zúčastnilo 227 mladých 

sportovců z 26 základních škol Blanenska, Svitavska, Prostějovska. Soutěžilo se ve 4 dílčích 

disciplínách - v běhu na 50 m, v běhu na 400 m, ve skoku dalekém z místa a v hodu kriketovým 

míčkem v kategoriích chlapci a dívky. Prvních šest míst v každé disciplíně i kategorii bylo bodově 

ohodnoceno. Závodníci, kteří absolvovali všechny uvedené disciplíny, byli zařazeni do atletického 

čtyřboje.  

Na základě součtu bodů všech závodníků každé školy bylo provedeno celkové hodnocení škol. 

V celkovém hodnocení škol se na 1. místě umístila ZŠ Jevíčko, na 2. místě ZŠ Blansko - Dvorská, na 3. 

místě ZŠ velké Opatovice. 

Naší škole získali zlatou medaili Jonáš Béza a Karolína Jurková ve skoku do dálky, stříbrnou medaili 

Karolína Jurková v běhu na 400 m a stříbrnou medaili v atletickém čtyřboji, bronzovou medaili Jonáš 

Béza v atletickém čtyřboji. Další umístění našich sportovců: 

5. místo: Jindřich Olšan – hod kriketovým míčkem 

6. místo: Natálie Smékalová – skok do dálky 

6. místo: Karolína Jurková – hod kriketovým míčkem 

7. místo: Karolína Jurková – běh na 50 m 

7. místo: Jindřich Olšan – atletický čtyřboj 

 

Sportovní zápolení bylo zpestřeno "Pohádkovým lesem". Děti se tu setkaly s pohádkovými 

postavičkami, s jejichž pomocí plnily různé úkoly. Tentokrát pro nepřízeň počasí ve škole. 

Blahopřejeme úspěšným sportovcům a všem soutěžícím děkujeme za jejich účast. Naše poděkování  



 

patří také mnoha sponzorům, jejichž zásluhou jsme mohli 

soutěžící odměnit hodnotnými cenami. Výsledkovou listinu najdete na www.zsvelkeopatovice.cz. 

        

       Mgr. Jarmila Havlíčková 

 

EDISON 

 

 

 

Jak už víte z minulého čísla, i v letošním školním roce se na naší škole uskutečnila prezentace projektu 

EDISO, v rámci kterého navštíví přihlášené školy skupina stážistů z různých koutů světa a dětem 

přiblíží svoji zemi. 

Letos se mohli žáci podívat, jak se žije na Srí Lance. Hashani jim přiblížila zejména kulturu a svátky své 

země. Děti si vyzkoušely různé hry a prohlédly si i peníze, kterými se zde platí. Darshan z Indie ukázal 

krásné památky a přiblížil i moderní kulturu, zejména pak indický Bollywood. S ním a s kolumbijskou 

studentkou Danielou si děti také zatancovaly. Někteří chlapci pak prokázali přehled o slavných 

fotbalistech, dívky poznaly zpěvačku Shakiru. Médea a Guja připomněli dětem krásy a zvyky Gruzie, 

zejména pak rozdíly mezi přímořskými oblastmi a horami. Zack z Číny ukázal tradiční čínské umění se 

stínovým loutkovým divadlem, čínské umění papíru a také operu. Ruska Karina navštívila i výuku 

ruského jazyka, takže žáci měli možnost slyšet i rodilého mluvčího. Turkyně Didenaz pak zaujala děti 

s prvky turecké kultury. 

Stážisté se prezentovali i veřejnosti a přinesli tak i našim rodičům závan dalekých krajů. Těšíme se na 

další příležitosti poznat cizí krajiny a povzbudit děti v komunikaci v cizím jazyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsvelkeopatovice.cz/


 

 

 

 

 

Stážisté si také prohlédli naše město, navštívili kostel sv. Jiří, Moravské kartografické centrum a před 

odjezdem si prohlédli zámek v Boskovicích, navštívili Sloupsko – šošůvské jeskyně a Moravský kras. 

Doufáme, že se jim u nás líbilo a odnesli si pěkné zážitky. 

 

     Mgr. Markéta Illová 

 

 

 

Exkurze do P – D Refractories, CZ a. s. 

 

V pondělí 20. 5. 2019 jsme se v rámci volitelných předmětů Seminář a praktikum ze zeměpisu a 

přírodopisu zúčastnili exkurze do místního závodu P-D Refractories CZ a.s. 

Cílem této návštěvy bylo žákům 8. ročníku prakticky ukázat, co se tady vyrábí, jak přímo  výroba 

funguje, jaké profese jsou tady zastoupeny,.. 

Celé dopoledne se o nás staral Bc. Robert Kováč a pan Toul, kterým tímto  děkujeme. Žákům se 

exkurze moc líbila. Se získanými informacemi budeme dále pracovat v hodinách a budeme se těšit na 

další spolupráci. 

 

Mgr. Zdena Seidlová a Mgr. Libuše Mikulášková 

 

 

Poznávací zájezd do Velké Británie 

 

V termínu od 27. 5. do 1. 6. 2019 se konal poznávací zájezd žáků 7. – 9. ročníků do Velké Británie. 45 

žáků naší školy v doprovodu Mgr. Veroniky Beranové a Mgr. Karin Petrželkové navštívilo zajímavá 

místa a mohlo si prakticky vyzkoušet svoje komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Tradičně byli 

žáci ubytování v rodinách.  

Jaká místa žáci navštívili? Byli v tradičním letovisku Brighton se světoznámým molem, navštívili 

oblíbené letovisko královny Viktorie a prince Alberta Osborne House, v Londýně kromě památek 

„povinně“ navštívili Muzeum Madame Tussaud a další pamětihodnosti tohoto velkoměsta. 



 

Všem se zájezd velmi líbil, všichni přežili i dlouhou cestu 

autobusem a určitě se těší na další cestovatelské zážitky. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pohár krále Jiřího     

 Sportovně nadaní nejsou jen naši prvňáci, i starší spolužáci sbírají medaile. Naposledy se to povedlo 

na Poháru krále Jiřího v Kunštátu, kde naši sportovci posbírali nejen hromadu dílčích umístění, ale 

získali i celkové 3. místo v soutěži škol! 

Gratulujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok je za námi, máme před sebou dva měsíce prázdnin (tedy děti, pedagogové mají 

zaslouženou dovolenou) a těšíme se u dalších zpráv z naší školy! 

¨ 

 

Mgr. Markéta Illová 

 


