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T-mobile běh 

19. 6. 2019 v 10 hodin byl na naší škole odstartován -       

T-Mobile Olympijský běh, kterého se zúčastnili i ti nejmenší, 

kteří startovali tzv. „mimo startovací listinu“.  

Na prvním stupni se vítězi stali:  

Z kluků- 1.  Samuel Oblouk         Z holek- 1. Barbora Stečínská 

              2.  Jan Polák                                 2. Aneta Popelková 

              3. Radim Šteffek                           3. Anežka Lepková   

 Na druhém stupni:                             

Z kluků- 1. Filip Polák                        

              2. Matěj Lašák 

              3. Filip Hangurbadžo                     

Z holek- 1.-2. Aneta Broulíková 

              1.-2. Aneta Koldová 



              3. Marie Kučerová 

DEN ZEMĚ 
Ve středu 17. 4. se žáci naší školy v rámci projektu Den Země 
pustili do úklidu obce Opatov. První až třetí ročník uklidil 
nejbližší okolí školy. Čtvrtý a pátý ročník uklidil okolí školní 
jídelny včetně dětského hřiště a následně vytvořil plakát 
zdravého a nemocného lesa. Žáci druhého stupně uklidili obec 
od obchodu až k rozcestí na Helvíkov. 

Při úklidu jsme našli spoustu věcí, jako jsou nedopalky, lahve 
od piva, různé obaly, ale i zubní kartáček, pneumatiky, 
rohožky, boty, ponožky nebo čepice. Žáci druhého stupně 
následně vyráběli výrobky z odpadů, vznikla například loď 
v láhvi z plechovky od rybiček a PET lahve, strašák, 
chobotnice nebo „pohár“ na vodu. 

 

 

 

 

 

Technohrátky SOU a SOŠ 
Lanškroun 

Ve čtvrtek 9. 5. se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili akce 
Technohrátky na SOU a SOŠ Lanškroun. Žákům byly 
představeny obory technické, jako jsou nástrojář, 
elektromechanik nebo mechanik elektrotechnik. Pro dívky byly 
mnohem atraktivnější obory kadeřnice, kosmetička nebo 
knihař. V rámci Technohrátek si žáci zkusili vyrobit lžíci na 
obouvání, oživili robota, vyzkoušeli si natočit a vyfoukat vlasy 
nebo si zkusili vyrobit krabičku z papíru a ozdobit knihu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt normální je nekouřit 
V letošním školním roce 2018/2019 se naše ZŠ Opatov opět zapojila 

do projektu "Normální je nekouřit."  

Tento projekt byl realizován 31. 5. 2019 na 1. stupni. Jde o program 

zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a 

prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Průvodcem celého 

programu je veverka Věrka, která si s dětmi povídá o zdraví, o 

nemoci, o aktivním pohybu ve volném čase a o zdravé výživě. 

Zábavnou formou se tak žáci seznamují s tím, že kouření není 

normální součástí našeho životního stylu. Dovídají se o tom, co je 

zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné 

prevenci. Hlavním cílem projektu je snaha o to, aby děti kouřit 

vůbec nezačaly.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andersenova noc 
V pátek 29. března 2019 děvčata z devátého ročníku připravila         

pro děti z prvního stupně moc hezký program k příležitosti NOCI 

S ANDERSENEM - letos na téma Harry Potter. Po vstupu do školy 

musely projít Příčnou ulici, získat svoje magické schopnosti a 

kouzelnické hůlky. Poté se konalo rozřazování jednotlivých dětí do 

kolejí. Po večeři si zahrály FAMFRPÁL v podobě vybíjené. 

Nakonec měla každá kolej jednu vyučovací hodinu. Během všech 

aktivit sbíraly děti body. Na úplný závěr celého večera hledaly 

poklad, který ve škole ukryl Olík Trolík. Pak už všichni ulehli do 

svých „postýlek“ a nechali si o svých večerních zážitcích zdát. Ráno 

před odchodem domů proběhlo vyhlášení výsledků a předání 

odměny vítězné koleji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

McDonald Cup 
Ve dnech 29.4 a 30.4.2019 se žáci prvního stupně zúčastnili 

obvodního kola McDonalds Cupu. 

V kategorii žáci A nás reprezentovali: Tererová Natálie, Jiráčková 

Eliška, Stečínský Martin, Šteffek Jan, Tomášek Matiáš, Čipčala 

Daniel, Šteffek Radim, Trejbal Lukáš, Trejbal Štěpán, Čipčala 

Radek. 

V kategorii žáci B nás reprezentovali: Stečínská Barbora, Urbanová 

Anna Marie, Kroupová Kamila, Šmídková Natálie, Polák Jan, Rybka 

Adam, Havlát Vojtěch, Čipčala Vilém, Dulkaj Vojtěch, Dulkaj Jan, 

Oblouk Samuel, Lašek Filip, Černý Jakub. 

 

 

 

 

 

 

Čarodějná pouť 
Odpoledne 25. 4.  proběhla ve škole čarodějná pouť. Letos 

nám počasí přálo, celou čarodějnou poutí nás provázelo 

sluníčko. Děti z mateřské školy a žáci především prvního 

stupně naší školy plnili zábavné čarodějné úkoly, za které byli 

odměňováni. Některé čarodějnice byly odměněny také za svůj 

nápaditý kostým. Čarodějné odpoledne jsme završili tradičním 

opékáním špekáčků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Co nám škola dala a vzala 

Aneb deváťáci odchází 

Za devět let jsem se toho ve škole naučil dost. Já vím, že učivo 

mně prostě moc nejde. Anebo to chování v hodinách… Ale i tak 

prostě se snažím vždy něco zlepšit, změnit. Hlavně se netěším 

na konec školního roku, protože ztratím druhou rodinu (mé 

spolužáky) a bojím se, že se nikdy neuvidíme. Mám rád své 

spolužáky. I když jsem tady jenom 4 roky, tak spolužáci mně 

hrozně přirostli k srdci. A hodně mi bude chybět pan učitel 

Marek, je to mega dobrý učitel, dokáže hodně naučit. Pak paní 

učitelka Žáčková mně bude chybět, dokáže naučit anglický 

jazyk a mám ji rád. Také musím samozřejmě poděkovat paní 

ředitelce. Ji mám taky rád a děkuju, že mě naučila ruský jazyk. 

Samozřejmě musím poděkovat všem učitelům, které jsem 

nejmenoval. Děkuju moc za to, co jste mě naučili, děkuju za 9 

let. 

Ondřej Hoch 

 

V životě vždy něco začíná a vždy něco končí. Nastoupil jsem před 

devíti lety do první třídy a uteklo to jako voda, ale nevymažu ty 

krásné chvíle, které jsem tu zažil. Získal jsem tu skvělé kamarády a 

hlavně zážitky. Nebylo to pořád jen kladné, ale ty krásné zážitky 

převažují ty špatné. A co mi škola vzala? Spoustu volného času, 

který jsem mohl využít líp. 

Filip Polák 

 

Za devět let ve škole jsem našel nejlepší třídu a po devíti letech se 

s ní loučím. Nechápu, jak to mohlo tak rychle utéct. Co mi vlastně 

dala základní škola? Dala mi nějaké znalosti, kamarády, normální 

učitele. Se třídou máme spolu super zážitky, i když se někdy 

pohádáme, tak držíme furt spolu - už 9 let. Velké díky všem. Škola 

mi toho i dost vzala, třeba čas na kamarády. Zas jsem rád, že mi ho 

vzala, protože mám víc času na učení a přípravu. S mou třídu budu 

mít nejlepší zážitky na celý život. Ještě jednou díky za vás a za 

prima učitele.  

Pepa Štosek 

 

Co mi škola dala? Dala mi hodně znalostí ze všech tří jazyků 

(českého, anglického i ruského). Také mě naučila pracovat 

v kolektivu i ve skupinkách. Naučila mě i psát a počítat. Ale teď ke 

konci si začínám uvědomovat, jak mi bude základní škola chybět, 

budou mi chybět všechny paní učitelky, jak na češtinu, tak i na 

matematiku a ze všech ostatních předmětů. Ale nejvíc pan učitel. 

Michal Jiráček 

 

 

 



 

 

 

Náš devátý a zároveň poslední rok na základní škole se blíží 

ke konci. Škola mi toho dala hodně, ale ještě víc mi toho 

vzala. Dala mi skvělé přátele, znalosti, vyhlídky do 

budoucnosti a pěknou nálož lenosti. Vzala mi můj volný čas, 

který bych určitě využila k jiným věcem než k učení. Také mi 

vzala chuť vůbec něco dělat. Ale stejně bych ty roky za nic 

nevyměnila. Všichni mi budou moc chybět. ♥ 

 

Nikola Šárková 

 

Už se nám krátí chvíle, které strávíme na základní škole. Získali 

jsme mnoho zážitků, na které nikdy nezapomenu. Získali jsme také 

některé užitečné rady, znalosti a informace od našich učitelů, které 

se nám budou jistě hodit. Škola mi také dala mnoho skvělých přátel, 

na které se budu moci obrátit, když budu potřebovat pomoc. 

Zároveň mi vzala spoustu volného času, který bych mohla strávit 

jinak. Jsem moc ráda za ty zážitky tady a určitě mi to tu bude chybět 

stejně jako někteří učitelé. 

 

Gábina Tůmová 

 

 

 

Za devět let, co jsem navštěvovala základní školu, mi to hodně 

vzala, ale mnohem víc dala.  

I když se to na začátku nezdá, tyhle roky utečou hrozně rychle. 

Kromě vědomostí nám škola dala i mnohem podstatnější věci: 

přátele, zážitky, zkušenosti a vzpomínky. I když bylo pár 

špatných zážitků, tak klady převažují zápory. Doufám, že 

budoucí prvňáčci si společných chvil ve škole budou užívat 

stejně jako my. 

 

Kateřina Štěrbová 

 

Za těch 9 let, co chodím na základní školu, mi toho hodně vzala, ale 

hlavně dala. Určitě, co zde musím zahrnout, je to, že mi vzala mé 

ranní vychrapování až do oběda. A dále také ponocování. Když nad 

tím popřemýšlím, nejsou to až tak důležité věci. Naproti tomu, co mi 

dala, je důležitější. Dala mi spoustu nového do života, jak v oblasti 

českého jazyka, tak i třeba matematiky. Ale ne vše se týkalo učení, 



pomohla nám v sebe rozvoji a vzájemné podpoře. Připravila nás na 

střední školu, která bude pro nás opět klíčová v našem životě. 

 

Kristýna Kysílková 

 

 

 

 

 

 

 

 


