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Co si přečtete? 

 Logická olympiáda 

 Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Hanou 

Valentovou a Mgr. Denisou 

Faršolasovou Žáčkovou 

 Zdravohrátky Svitavy 

 Zájmové kroužky (čtenářská dílna, 

němčina, zábavná logika, a sportovní) 

 Přírodovědný klokan  

 Podzim ve školní družině  

 Projektový den  

 Plavecký výcvik  

 Mikuláš 

 Veselé Vánoce!  

 

 

Mikuláš 

Dne 5. 12. 2017 se naši deváťáci převlékli do 

kostýmů čertů, andělů a Mikuláše. Andělé 

obdarovali sladkými balíčky děti ve školkách. Na 

prvním stupni základní školy děti dostávali za 

zazpívanou písničku také koledu. Zato na druhém 

stupni se už naši čerti vyřádili na hříšnících 

zapsaných v Knize hříchů. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

   

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. 

Hanou Valentovou 

1) Líbí se Vám na této škole?  
- Zatím ano.  

2) Jaký předmět nejraději vyučujete?  
- Podle třídy, ale spíše přírodopis.  

3) Co Vás dovedlo k tomu učit?  
- Baví mě matematika a přírodopis. 

4) Chtěla jste se stát učitelkou už jako malá?  
- Ne, chtěla jsem být automechanik.  

5) Rozčilujete se při opravování písemek?  

- Ano, hodně.  

 

 

 

 

     

Projektový den 

6. ročník – Evropská Unie 
7. ročník – Afrika 
8. ročník – Asie 
9. ročník – Amerika 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

   

Zdravohrátky 

Dne 15. 11. 2017 se čtyři žáci deváté třídy jeli podívat na Zdravohrátky ve 

Svitavách, které se skládaly z šesti stanovišť. Tři stanoviště se nacházela v 

budově zdravotnické školy a zbylé tři na nás čekala ve svitavské nemocnici. 

Jako první jsme si navzájem v naší skupince změřili oxymetrem krevní 

kyslíkovou saturaci, tonometrem i rtuťovým tlakoměrem tlak, počítali jsme 

tep za minutu a měřili si teplotu ušním teploměrem. Druhým, asi 

nejzábavnějším úkolem, bylo baňkování, které jsme si opět mohli vyzkoušet. 

Poslední naše mise na "Zdrávce" bylo sestavení kostí končetin, vnitřních 

orgánů a kostry člověka. Následně jsme se přesunuli do areálu nemocnice, 

kde jsme byli svědky opravdového výjezdu sanitky, zkusili jsme si resuscitovat 

člověka i miminko na figuríně, naučili jsme se tři styly obvazování obinadlem 

a názvosloví základních chirurgických nástrojů. Před odchodem na další 

stanoviště nám byly položeny otázky, za které bylo možné dostat body. Ty se 

na konec celé této akce sečetly a vyhlásili se vítězové. První jsme sice nebyli, 

ale myslím, že druhé místo je také krásné a jsme na naše družstvo pyšní. 

Středa na zdravotnické škole se velice vydařila, bylo to nejlepší představení 

střední školy, na kterém jsme mohli být. 

 

 

 

 

 
  
 

Podzim ve družině 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY 2. – 6. ročník 

Dílny nabízejí prostor k setkání s knížkami, které v sobě 

nesou potenciál pro další tvoření. Každá dílna je jiná, ale 

vždy hravá, podněcující dětskou fantazii a kreativitu. Děti se 

učí rozvíjet děj a charaktery postavy, fabulují a stávají se 

autory vlastních příběhů. Při dílnách děti pracují s různými 

přírodními materiály, využívají svých hereckých dovedností, 

malují, kreslí komiksy…. 

Děti si vytvářejí vztah ke knize skrze vlastní prožitky a 

zkušenosti. Čtenářské dílny jsou formou vzdělání, rozvíjejí 

čtenářskou gramotnost a kritické myšlení dětí. Čtenářské 

dílny se konají každý čtvrtek od 13:00 – 14:30 hodin. 

Vedoucí kroužku: Mgr. Šudomová Lenka a Mgr. Marková 

Ivana           

 

 

 

 

 

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH 

HER 4. – 9. ROČNÍK 

Jde o pravidelné kurzy zábavné logiky, které si kladou za cíl 

představit dětem netradiční logické hry, hádanky, rébusy, 

detektivní úlohy… Budou se hrát deskové hry různých 

typů. Činnosti kroužku budou rozvíjet schopnost logického 

uvažování, rychlost myšlení, rozvíjet slovní zásobu, 

jazykové porozumění..  

Vedoucí kroužku: Mgr. Hana Valentová  

 

Přírodovědný klokan 

Ve středu 11. 10. 2017 proběhl na naší škole 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Zúčastnilo se ho 20 žáků z 8. a 9. 

ročníku. Žáci odpovídali na 24 otázek z oblasti přírodopisu, 

fyziky, zeměpisu, matematiky a občanské výchovy. Osm 

otázek bylo za 3 body, osm otázek za 4 body a osm otázek 

za 5 bodů. Celkově mohli žáci získat 120 bodů. Na začátku 

měli všichni přiděleny 24 bodů. Za neřešenou úlohu 

nezískali žádný bod, jestliže odpověděli chybně, přišli o 1 

bod. Nejvíc bodů získal Václav Mráz (9. ročník) 71 bodů, 

druhý se umístil Vojtěch Zeman (9. ročník) 64 bodů a třetí 

byl Michal Jiráček (8. ročník) s 61 body 



 

   

Projekt Cesta kolem světa 

1. - 5. ročník: Žáci prvního stupně se zúčastnili výletu na  

hrad Svojanov. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Mladší 

děti absolvovaly prohlídku sklepení, expozici pověstí a 

legend hradu, dům zbrojnošů, mučírnu a lapidárium. 

Starší žáci měli prohlídkový okruh rozšířený o empírový 

palác a vyhlídkové terasy. Obě skupiny měly výborné 

průvodce, kteří nám poutavě vyprávěli o historii i 

současnosti hradu, největší úspěch však měly strašidelné 

historky. K dalším velkým zážitkům patřila návštěva 

mučírny a domu zbrojnošů, kde jsme si mohli vyzkoušet 

různé mučící nástroje a zbraně. Již bez průvodce jsme si 

prohlédli nádvoří, hradby, zahrady a hlavně věž. K 

výstupu na hlásku se odhodlali i ti, kteří původně 

nechtěli, a rozhodně nelitovali, neboť vyhlídka po okolní 

krajině je skutečně krásná. 

 

Rozhovor s paní učitelkou Mgr.Denisou 

Faršolasovou Žáčkovou 

1)         Líbí se Vám na této škole? 

- Na této škole se mi líbí. 

Jaký předmět nejraději vyučujete? 
- Nejraději vyučuji angličtinu. 

Co Vás dovedlo k tomu učit? 
- Ráda pracuji s lidmi. 

Chtěla jste se stát učitelkou už jako 
malá? 

-  Ne, nechtěla. Mým snem bylo vždycky 
pomáhat lidem, proto jsem se chtěla stát 
lékařkou. Vzhledem k tomu, že mi na ZŠ 
šly především humanitní předměty, tak 
jsem se věnovala studiu humanitních 
věcí (AJ, psychologie, sociologie, právo). 

Rozčilujete se při opravování písemek? 
- Ne, nerozčiluji. 

 

 



 

   

Plavecký výcvik ve školním roce 

2017/2018 

 
V letošním roce jsme zvolili pro plavecký výcvik plavecký 
bazén v České Třebové. První lekce se konala 21. 9. 2017 a 
poslední se konal 7. 12. 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Logická olympiáda 

 
V prvních říjnových týdnech se žáci naší školy zúčastnili 

nominačního kola internetové soutěže Logická 

olympiáda, kterou pro žáky základních škol připravila 

společnost Mensa Česká republika. Tato soutěž je 

založena na logických úlohách. Nerozhodují zde naučené 

znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a 

pohotového rozhodování.  

  
Do soutěže jsme se zapojili ve dvou kategoriích-

kategorie A (první stupeň základních škol- zde se 

zúčastnil pouze 5. ročník) a kategorie B (druhý stupeň 

základních škol). 

 
V letošním roce se do soutěže zapojilo 61 284 

soutěžících z 3 014 škol v České republice.  

Nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Václav Mráz 

z 9. ročníku. 

 

 

 

http://zsopatov.rajce.idnes.cz/169_2017_2018_-_Plavecky_vycvik_ZS/


 

   

Podzim ve školní družině 

Já malíř jsem tu zpátky 

v korunách stromů plátno 

já musím spěchat, čas mám krátký 

než řekne zima ,,jsem tu pán“… 

 

Konečně jsme se dočkali. Indiánské, chcete-li babí léto, 
dorazilo i k nám do Opatova. Školní zahrada se nám 
stala tělocvičnou, hernou i výtvarnou dílnou. Inspirovali 
jsme se barevnou paletou podzimního listí. Radost 
z krásného dne jsme naskládali do srdce. 

 

I další podzimní dny ve Školní družině budou naplněny 
sportováním, jak na školní zahradě, tak v tělocvičně. 
Čekají nás oblíbené i netradiční výtvarné techniky, ke 
kterým patří malování horkým voskem. Odpočinek 
budou doprovázet Příběhy kapříka Metlíka. Hrou, 
tvořením a relaxací přejdeme k zimním dnům. 

 

 

 

Zájmové kroužky naší školy 

SPORTOVNÍ KROUŽEK 3. - 5. ročník 

Kroužek SPORTOVKY, jak napovídá název, nabízí 

sportovní aktivity různého charakteru od míčových her 

po atletické disciplíny. Žáci se zde seznamují s pravidly 

her, atletickými technikami, sportovním náčiním a 

nářadím, pravidly fair-play. Scházíme se jednou týdně na 

60 minut v tělocvičně, za příznivého počasí na 

venkovním hřišti. 

Vedoucí kroužku: Mgr. Šudomová Lenka 

 
KROUŽEK NĚMČINA HRAVĚ 3. - 4. ročník  

Kroužek němčiny navštěvují žáci a žákyně každé pondělí 

od 13. do 14. hodiny. Cílem je vštípit jim základní slovní 

zásobu (představení se, barvy, číslovky, dny v týdnu, 

měsíce, roční období…) a osvojit si a upevnit základní 

fráze - to vše hravou formou (básničky, písničky, 

pohybové hry…). 

Vedoucí kroužku: Mgr. Grundová Petra 

 

 


