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Přijetí nejlepších vycházejících žáků starostou města

Akce školy 
Naukové soutěže 
Sport a sportovní soutěže
Škola slaví 100 let



Vážený čtenáři (současný i budoucí),
 uplynulý školní rok 2019/20 nemá 
v  historii školy obdoby. Byl ve znamení 
změny financování platů, oslav 100 let od 
založení Měšťanské školy v  Bojkovicích
 a konečně koronavirové krize s  uzavře-
ním školy v březnu 2020 pro všechny žáky. 

 Změna financování platů
Již při přípravě nového školního roku jsme 
prozíravě reagovali na zásadní změnu 
financování platů, která nastala od 1. 1. 
2020. Po více než dvaceti letech financo-
vání na žáka, kdy se školy „přetahovaly“ 
o děti, je ministerstvem nově školám 
vypočítán tzv. maximální počet hodin 
(PHmax), které mohou odučit a dostanou 
je zaplaceny (mzdy učitelů). Rozdíl mezi 
doposud vyučovaným počtem hodin a 
hodnotou PHmax je docela výrazný v náš 
prospěch. Důsledkem jsou nové posily 
učitelského sboru v podobě paní učitelek 
Kristýny Cingelové (čeština – občanská 
výchova), Hany Lukášové (matematika 
– přírodopis), Aleny Šmotkové (čeština – 
přírodopis) a Andrey Vodové (přírodopis 
– chemie). Další skvělou změnou je vy-
řazení kraje z  přerozdělování financí – ty 
nově „tečou“ přímo z ministerstva školství 
všem školám stejně. Pomyslným krajským 
žábám na prameni, které mohly za dlou-
holeté výrazné rozdíly v  platech učitelů 
a správních zaměstnanců mezi kraji, vy-
schl rybníček. Dlouhodobě podfinancova-
né školství Zlínského kraje tak definitivně 
skončilo a my se dostali na republikový 
průměr. Konečně.  

 Výročí 100 let od založení 
 měšťanské školy
Před sto léty se začala psát historie měš-
ťanské školy (školy s  druhým stupněm), 
kdy Bojkovice měly do té doby pouze 
obecnou školu. Na přípravě oslav se podí-

leli snad všichni zaměstnanci školy. Každý 
měl svůj úkol, své povinnosti. Nachystat 
důstojný program slavnostního večera ve 
sportovní hale s  oceněním bývalých uči-
telů, se spoustou vážených hostů, večer-
ní prohlídku školy s aktivním zapojením 
všech návštěvníků, občerstvení pro hosty, 
za které by se nemuseli stydět ani v hotelu 
Alcron, nebylo vůbec jednoduché. Zvláš-
tě když na den a 100 let přesně zahájila 
oslavy vernisáž výstavy 100 let bojkovské 
školy. Všem, kteří se na oslavách podíleli, 
patří velké díky a více se už dočtete v sa-
mostatném článku uvnitř časopisu. 

 Výuka v době uzavření škol 
 z důvodu koronaviru
Že 11. března 2020 se pro žáky uzavřely 
všechny školy v republice z důvodu zame-
zení šíření koronaviru, ví všichni. Že školy 
napříč republikou se v  těchto nelehkých 
dnech pokoušely o vzdálenou výuku, je 
taktéž všeobecně známo. Málokdo ale 
tuší, že pouze asi 17 % škol v zemi bylo na 
tuto situaci technicky připraveno vlastní 
zásluhou. Naše základní škola patřila mezi 
ně. Vzdálenou výuku jsme dokázali zajistit 
s profesionálním přístupem, online komu-
nikací se žáky, rodiči a zpětnou vazbou. 
A to i přesto, že nás nikdo na tuto situaci 
dopředu nepřipravoval. To vše nejen díky 
elektronickému informačnímu systému 
EduPage. Vedení školy stanovilo jasná 
pravidla práce pro učitele (co, jak, kdy, 
v jakém rozsahu) a pro žáky (povinnost, 
komunikace, hodnocení). Museli jsme 
se učit za pochodu a na dálku ve svých 
home officech. Všichni učitelé pracovali 
dle rozvrhu minimálně osm hodin denně, 
aby na svou každou hodinu dle rozvrhu 
připravili interaktivní výuku s  cvičením 
pro žáky. Současně dvě hodiny dopoled-
ne byli všichni online, připraveni komuni-
kovat v EduPage s rodiči, s žáky, radit jim, 
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Slovo ředitele školy

co a jak, anebo si jen tak popovídat, jak se 
mají. Vedení školy jim od prvního dne po-
skytovalo supervizi, radilo, komunikovalo, 
vyžadovalo dodržování pravidel a ano, ří-
dilo a kontrolovalo. Řešilo se, co potřebují 
ti nejmenší i co ti větší – jisté bylo jedno, 
naším cílem bylo žáky udržet u škol-
ních povinností, vyplnit jim smysluplně 
čas, a to šlo jedině tak, aby je to bavilo. 
A s radostí musím po třech měsících tvrdé 
práce říct, že se nám to podařilo a rodiče 
byli s naší prací spokojení. Naše základní 
škola a všichni její učitelé opět dokázali, že 
umíme a máme být na co hrdí. 
 Dobrý pocit ze skvěle odvedené práce 
v době krize, jakou nikdo z nás nezažil, bo-
hužel na závěr zkalilo Ministerstvo školství 
s organizací postupného návratu dětí do 
školy od 25. května. Velmi přísné hygie-
nicko-organizační podmínky, které školy 
musely dodržet (15členné skupiny žáků, 
které se nesmí potkat, prolínat a měnit, sa-
mostatné příchody, přestávky a odchody 
ze školy, samostatně vyhrazená patra pro 
skupiny, obědy po jednom žákovi u stolu 
atd.), dobrovolnost, která rozdělila žáky 
na dvě skupiny (ty ve škole a ty doma), 
zajištění výuky pro děti ve škole i doma. 
V době, kdy píšu tento úvodník, ještě če-
káme na pokyny ministerstva, jak budeme 
moct rozdávat vysvědčení, zdali stále po 
15členných skupinách, či nikoliv. Snad se 
to do konce roku dozvíme.
 Nezbývá než vyjádřit velké osobní 
poděkování všem rodičům za podporu
 a pochopení v  nelehké době výuky na 
dálku, všem kolegům učitelům za jejich 
plné nasazení a profesionální přístup 
a všem žákům za zodpovědné plnění škol-
ních povinností ze svých dětských pokojů 
či kuchyní. Jsem na vás hrdý a těším se 
v novém školním roce na viděnou. 

Zdeněk Ogrodník, ředitel
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Slavnostní zahájení školního roku
Mgr. Jan Baier
 Zahájení školního roku se už tradičně koná v prostoru před školou.
Po státní hymně si žáci, učitelé a zčásti i rodiče vyslechli slavnostní vítací řeč pana ředite-
le Zdeňka Ogrodníka a také starosty města Petra Viceníka. Oba žákům i učitelům popřáli 
úspěšný nový školní rok 2019/2020.

Prvňáčci 
na startovní čáře

Mgr. Taťána Kapsová
 Asi každý si pamatuje na svůj prv-
ní den ve škole. I naši prvňáčci si toto 
slavnostní dopoledne příjemně pro-
žili. V krásně vyzdobených třídách je 
přivítaly třídní učitelky Jitka Josefíková 
a Taťána Kapsová.
 Čtyřicet malých nedočkavých 
žáčků usedlo poprvé do školních la-
vic, kde je kromě paní učitelek přivítal 
i pan starosta Petr Viceník, pan ředitel 
Zdeněk Ogrodník a paní vychovatelky 
školní družiny.
 Všichni popřáli malým školáčkům 
hodně úspěchů a jedniček ve škole, 
do které vykročili správnou nohou. 
Stejné přání měli také jejich rodiče, 
prarodiče a další přítomní, kteří sledo-
vali toto slavnostní zahájení.

Akce školy

ADAPTAČNÍ A STMELOVACÍ KURZY 
– aneb JDEME SPOLEČNĚ
Mgr. Šárka Pokorná
 Již minulý rok jsme na naší škole na-
startovali unikátní projekt pro zlepšení 
vztahů mezi dětmi v  kolektivu, a to skrze 
celý druhý stupeň. V  první polovině září 
proběhly adaptační kurzy pro letošní čtyři 
třídy šesťáků a stmelovací kurzy pro 7. a 8. 
ročník druhého stupně s jejich třídními uči-
teli. Kurz 9. tříd, který je zaměřen již více na 
osobnostní rozvoj, hledání vlastních silných 
stránek a osobního potenciálu pro své další 
směrování, proběhl na začátku října.
 Náplň kurzů je vždy sestavena z  her 
zážitkového vzdělávání, jež jsou přímo ur-
čeny na prověření schopností komunikace, 
spolupráce, vzájemné pomoci a důvěry 
v týmu. A je plně na žácích, jak to pojmou, 
co si z toho dobrého vezmou pro sebe a jak 
se k celé akci postaví.
 To, co si zažijí, se pak učí zpracovat, 
uplatňovat a pamatovat při dalších aktivi-

tách a na většině dětí je vždy hned vidět, 
jak si to užívají, zkouší nové cesty, přistu-
pují aktivně k  výzvám, zažívají osobní i 
společné úspěchy a ocenění kolektivem. 
Ale i neúspěch a konflikt posouvá vpřed 
- naučit se překonat překážku, strach, 
postavit se k prohře či zklamání, zamakat 
na sobě, přijmout odpovědnost, být trpě-

livý, namotivovat ostatní, zkrátka vypo-
řádat se se vzniklou nepříjemnou situací 
- i tím si skoro každý prošel. I to je ale ne-
dílnou součástí rozvoje vztahů a osobnosti 
v kolektivu a někdy možná cennější zkuše-
nost pro život než pohodlná cestička, 

Pokračování na str. 4
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Pokračovnání ze str. 3
kterou se jim mnohdy my, rodiče i učite-
lé, snažíme umetat, aby děti byly hlavně 
v klidu, pohodě a bezpečí.
 Letos jsme také posunuli hranice pro-
storu pro žáky tím, že jejich telefony zůstaly 
u učitelů v úschově pro případ nouze, aby 
měli možnost si opravdu užít staré dobré 
techniky osobní domluvy v  přímém kon-
taktu a možnost si vyhledat i ve volných 
chvílích zábavu se spolužáky, a ne s  tech-
nologií. Pro všechny to byl opravdu silný zá-
žitek, zvláště pro ty, co se jinak do kontaktu 
s ostatními dětmi moc nedostanou. Nejen 
při programu, ale i ve volných chvílích si 
tedy děti hrály spolu, bavily se s ostatními, 
vymýšlely si společné aktivity a zábavu, do-
mlouvaly se v přímém kontaktu. A šlo jim to 
opravdu skvěle.
 Dle hodnocení většiny našich žáků se
i tento ročník kurzů velmi povedl, program 
je pobavil i splnil své poslání a můžeme se 
těšit na další společné akce.
 Samozřejmě se budeme snažit nabyté 
zkušenosti dětí celoročně úročit i v  kaž-
dodenním kontaktu ve škole tak, aby vy-
naložené úsilí a pozitivní zážitky z  kurzů 
nezapadly a jak děti, tak učitelé si mohli 
tento školní rok společně užít a prožít ve 
vzájemné přátelské atmosféře, neboť dob-
rá nálada dělá dobré vztahy a jen ty přináší 
nejlepší výsledky.

Po stopách minerálních pramenů

Mgr. Jan Baier
 V pátečním říjnovém ránu  vyrazili 
žáci pátých tříd společně se svým dopro-
vodem autobusem směr Nezdenice na 
tradiční přírodovědnou exkurzi. 
 Svižným krokem, který nás po ránu 
zahřál, jsme se vydali z nádraží do opuš-
těného lomu nad nezdenickým koupališ-

Akce školy

těm. Zde se žáci dozvěděli o složení hornin, 
způsobech a historii těžby.
 Poté jsme se přemístili k  nezdenické 
kyselce  a vyslechli si příspěvek o vzniku a 
účincích minerálních pramenů v regionu. 
Následovala  procházka  polní cestou smě-
rem Záhorovice. Záhorovické dětské hřiště 
jsme využili k drobnému sportování.

ADAPTAČNÍ A STMELOVACÍ KURZY 
– aneb JDEME SPOLEČNĚ

 Na závěr jsme ještě ochutnali záho-
rovický minerální pramen  a  už nás če-
kal poslední, a to nejkrásnější úsek naší 
výpravy po cyklostezce do Bojkovic.
 Procházka prospěla všem. Kromě 
nových přírodovědných  poznatků žáci 
utužili svá kamarádství, zasportovali  si 
a udělali něco pro své zdraví.
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Akce školy

GJP A SOŠ Slavičín
Ing. Renata Kremlicová
 V  úterý 12. 11. čekal na naše deváťá-
ky před školou autobus, který s  nimi v  8 
hodin vyrazil na cestu do Slavičína. Cílem 
byla prohlídka Gymnázia JP a SOŠ v tomto 
městě. Ještě předtím však měli žáci mož-
nost podívat se do provozu slavičínské fir-
my NTS Prometal Machining, s. r. o., která 
dodává výrobcům strojů strojírenské díly 
a moduly vyrobené podle výkresové doku-
mentace zákazníků. Žáky uvítal obchodní 
ředitel a jednatel firmy Ing. Kašpárek, který 
je seznámil s historií společnosti a jejím za-
měřením. Deváťáci se podívali do různých 
objektů firmy, poznali různé procesy a tech-
nologie výroby.
 Po prohlídce Prometalu se rozdělili na 
dvě skupiny, z nichž jedna navštívila Střední 
odbornou školu ve Slavičíně – Divnici, dru-
há se zúčastnila výuky na Gymnáziu Jana 
Pivečky ve Slavičíně. 

Exkurze žáků 9. tříd 

 Větší skupina žáků odjela do SOŠ, kde 
je přivítala zástupkyně ředitele Mgr. Strnko-
vá, která s  nimi pohovořila o možnostech 
vzdělávání na této škole. S Ing. Horalíkem si 
prošli školní prostory, nahlédli do různých 
učeben a dílen. Po svačině, kterou ve ško-
le dostali, je čekala asi nejzajímavější část 
exkurze. Byli rozděleni na poloviny, které 
byly postupně seznámeny s  moderními 
zařízeními a technologiemi. V  jedné míst-
nosti žáci viděli  moderní laserovou tech-
niku a robotiku, ve druhé zhlédli práci na 
3D tiskárně. Kromě zajímavých poznatků 
si odtud odnesli plastovou klíčenku a pro-
pisku popsanou pomocí laseru gravírovací 
technikou.
 Menší skupinka deváťáků se zapoji-
la do výuky na místním gymnáziu. Žáci 
postupně navštívili hodinu chemie a dvě 
různé hodiny biologie. V  chemii si mohli 
zopakovat chemické názvosloví, zhlédnout 

různé pokusy, v biologii nejprve pozorovali 
pod mikroskopem preparát, který si sami 
připravili, poté jim byla zajímavou formou 
objasněna funkce lidského mozku, kdy 
se mohli přesvědčit o zrakových klamech 
a barevných iluzích.
 Exkurze na školách ve Slavičíně byla 
pro žáky motivací, aby se pro některou 
z  nich rozhodli a v  příštím školním roce ji 
začali navštěvovat.

Mgr. Libor Zemánek
 Každý rok jezdí žáci 9. ročníku na střední školy v našem 
okolí. První z nich byla SPŠ Uherský Brod, kterou navštívili 
ve čtvrtek 7. listopadu. V 8 hodin vyjel autobus plný zvěda-
vých žáků do Uherského Brodu. Po příjezdu všechny přiví-
tal ředitel školy PaedDr. Rostislav Šmíd. Asi po 20minutové 
společné besedě byli žáci rozděleni do dvou skupin, kdy 
každá z nich viděla prezentaci o škole a prošla se jejími bu-
dovami.  Deváťáci si prohlédli velmi dobře vybavené dílny 
pro učební obory strojní mechanik, elektrikář, autoelektrikář 
atd., ale i další moderně zařízené učebny pro výuku robo-
tiky, CNC programování a jiných technologií. Nakonec na-
vštívili místní středisko HI-TECH, které disponuje moderními 
učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou (tech-
nologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce…).
 Exkurze byla velmi zajímavá a určitě se některým žá-
kům líbila natolik, že zde budou chtít studovat.

 
Beseda s policistkou
Daniela Dubovská, Radana Ondrušková, 
Emma Vrublová, IX. C
 Dne 13. 11. 2019 proběhla beseda 
s  tiskovou mluvčí Policie České repub-
liky Uherské Hradiště por. Bc. Milenou 
Šabatovou. Celých 45 minut jsme hovo-
řili o trestní odpovědnosti mladistvých 
a o problematice návykových látek, jako 
jsou drogy, alkohol a tabákové výrobky.
Nejprve nás mluvčí seznámila s přestup-
ky a trestnými činy mladistvých. Zde 

jsme se dozvěděli o rozdílu mezi tresty dětí 
a dospělých. Dále následovala přednáška 
s názvem Děti a dospělí, která zahrnovala 
týrání, zneužívání, pronásledování a podá-
vání alkoholu dětem.
 Celou besedu policistka zakončila vel-
mi zajímavým a poučným videem o tom, 
jak na nás působí různé druhy drog, návy-
kových látek, jako třeba kokain, marihuana, 
alkohol, LSD, lysohlávky, lepidlo, heroin atd.
Beseda se nesla v klidném duchu a příjem-

né atmosféře.
 Věříme, že se většině žáků líbila 
a určitě si z  ní odnesli plno nových po-
znatků do života.

OA Uherský Brod

Mgr. Petra Brůzlová
 V  pátek 15. listopadu vybraní žáci devátého ročníku navštívili Ob-
chodní akademii v  Uherském Brodě. Absolvovali prohlídku celé školy 
a v odborných učebnách jim paní učitelka povyprávěla o oblastech, na 
které se tato střední škola zaměřuje. Sami byli zapojeni do různých akti-
vit a ve skupinových pracích pracovali na tématech, na která by v dnešní 
době měl být kladen důraz – téma drog a závislostí. Návštěva pro ně jistě 
byla přínosná, a zda už se pro tuto školu rozhodnou a příští rok se stanou 
jejími studenty, už je jen na nich.

SPŠ Uherský Brod



100. výročí založení 
Měšťanské školy v Bojkovicích
Mgr. Petra Brůzlová
 100 let. Je to jen číslo? Každý z  nás si 
představí něco jiného. Někdo krátký čas 
v  nekonečném vesmíru, jiný úctyhodné 
roky v  životě lidském. Čas je relativní, ale 
události, které se během oněch dlouhých 
let dějí, jsou důležitými milníky a mezníky 
našich životů - někdy šťastné, jindy smutné, 
ale vždy obohacující a nezapomenutelné. 
Základní škola T. G. Masaryka oslavila v mě-
síci říjnu krásné stoleté výročí od svého za-
ložení. Tomáš Garrigue Masaryk, jehož jmé-
no hrdě nese naše škola, kdysi řekl: „Život 
bez vzdělání je jako nerozvitý květ.“ Je tomu 
dlouhých sto let, kdy se naše malé městeč-
ko, anebo spíše vůle a ctižádost vzdělaných 
lidí v něm žijících, rozhodlo založit či posta-
vit první měšťanskou školu. Položit základy 
vzdělanosti všem dětem, rozšiřovat jejich 
obzory a především ukázat jim, že učit se 
novým věcem nestojí nic, ale znamená to 
všechno. Roky ubíhaly a touha po vzdělání 
s přibývajícími generacemi rostla. A tak je 
k vidění nová budova a s ní nové prostory, 
které byly nadějí pro každé nově narozené 
dítě. Bohužel postupem času bojkovské 
školství neprochází jen změnami materi-
álními, ale především politickými. Do dění 
zasahuje nemilosrdně 2. světová válka 
a později 40 let režimu, v němž neměla své 
místo vzdělanost a profesionalita, ale pou-
ze stranickost. Nic však netrvá věčně a kaž-
dé bezpráví a příkoří má nejen svůj začátek, 
ale i konec. Porevoluční nadšení přineslo 
naší škole možnosti, jejichž ovoce sklízíme 
dodnes. Světlo světa spatřuje nový pavi-
lon, sportovní hřiště, vstupní a stravovací 
pavilon, odpočinkové zóny, víceúčelové 
atletické hřiště… Velkou a nenahraditel-
nou zásluhu na všech těchto výstavbách 
má zřizovatel školy město Bojkovice, které 
je pilířem každé inovace a bez něhož by se 
základní škola nemohla pyšnit „nálepkou“ 
jedné z  nejkrásnějších škol v  republice. 
Malá měšťanská škola se rozrostla a stala 
se pýchou našeho města. Můžeme si říci, 
že jsme hrdi, a oslavovat kulaté výročí této 
krásné bojkovské dominanty.

Vernisáž výstavy 100 let školy
První říjnový den jsme započali své oslavy 
v Muzeu Bojkovska. Krásnou a bezpochyb-
ně pestrou výstavou, na jejíž realizaci se po-
díleli kromě pana ředitele Tomáše Hamrlíka 
a jeho manželky letití a věrní občané Bojko-
vic a představitelé kultury. Manželé Šimo-
níkovi, paní učitelka Jindřiška Cimbálková, 

paní Květoslava Ogrodníková a především 
emeritní ředitel školy Zdeněk Ogrodník 
starší. 
 Kulturní program zpříjemňují  dívky
 1. stupně s pěveckým vystoupením, které 
si připravily pod vedením paní učitelky Jit-
ky Maštalířové. 
 Příchozí se mohli ve vzpomínkách vrá-
tit o mnoho let zpět. Prohlédnout si s nos-
talgií a často i slzou v oku nejen černobílé 
fotografie, které zachytily jedinečnost oka-
mžiků, jež se sice nevrátí, ale dávají nám 
možnost ohlédnout se ve vzpomínkách 
zpět. K  lyžařským kurzům, závodům, jaký-
mi byl Partyzánský samopal, hromadným 
vystoupením na spartakiádách, pěveckým 
soutěžím a dalším chvílím, kdy i ti, kterým 
přibyly vrásky, byli dětmi a žáky základní 
školy. 

 Místnosti muzea jsou přeplněny a do-
stat se k  fotografiím se zpočátku zdá býti 
nemožné. I to dokazuje, že bojkovští obča-
né jsou na svou školu hrdi. Otázkou zůstá-
vá, proč nejsou k vidění i ti mladší….  

Slavnostní večer 
s oceněním bývalých učitelů
O tři dny později však zástupce všech gene-
rací zaplavují prostory sportovní haly, kde 
od osmnácté hodiny probíhají oslavy ku-
latého výročí. Hlavním bodem programu 
je ocenění bývalých kantorů, kteří ve škole 
v minulých letech či desetiletích zanecha-
li nesmazatelnou stopu. A tak přes dvacet 
zkušených učitelů, užívajících si dnes už za-
sloužený odpočinek, přebírá z  rukou ředi-
tele školy a jeho zástupce pamětní plaketu, 
děkovný list a kytičku. Ke každému přícho-
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zímu pronáší pár zajímavostí a pochvalných 
slov Zdeněk Ogrodník st. Nejedno oko ne-
zůstane suché a důstojnost a dojetí těchto 
okamžiků jsou hmatatelné. Bohužel nemá-
lo bylo těch, kteří se tohoto večera nemohli 
zúčastnit ze zdravotních důvodů. Samo-
zřejmě nemohou chybět ani slova starosty 
města Petra Viceníka a ředitele školy Zdeň-
ka Ogrodníka, který ve svém projevu pro-
vede přítomné celou historií. V neposlední 
řadě přichází se svou přímluvou i emeritní 
ředitel Zdeněk Ogrodník starší. 
 Vystoupení Světlovánku či dvojí vstup 
amatérského, ale o to odhodlanějšího pě-
veckého sboru, slavnostní atmosféru jen 
umocňují. Celým večerem provázel zkuše-
ný pan učitel „zušky“ Roman Švehlík. První 
část je u konce a všichni příchozí jsou zváni 

na „Večer otevřených dveří“. A tak se skuteč-
ně přede všemi otvírají dveře tříd naší krás-
né školy, rodiče, ale i ti dříve narození mo-
hou nahlédnout do „hodin“ fyziky, chemie, 
vyzkoušet si pokusy, které jsou v současné 
době nezbytnou součástí vyučovacích ho-
din, mohou si zazpívat a zavzpomínat na 
hodiny hudební výchovy, vyrobit mandaly 
v  učebně výtvarky atd. Zkrátka a dobře, 
základní škola se ten slavnostní 4. říjnový 
podvečer otevřela všem, kteří nezapomně-
li a pochopili, že bez vzdělání a učitelů by 
žádná z generací nemohla dozrávat v kva-
litní občany tvořící slušnou společnost. 
 Na velkých hodinách života je pouze je-
den ukazatel: „Teď!“ Velké hodiny času odbí-
jí každou minutu, hodinu, každý den. Nikdy 
se nevrátí. Promarněné hodiny jsou ztrace-

ny. A tak… Učíme dál naše žáky užívat si 
života na lyžařských kurzech, teambuildin-
zích, smát se v divadlech, prožívat se spolu-
žáky chvíle, na které nikdy nezapomenou. 
Snažíme se o to, aby jednou, až bude naše 
krásná výjimečná škola slavit další, třeba 
půlkulaté výročí, stáli také se slzami v očích 
u fotografií a vzpomínali na vše, co proži-
li. Protože vzpomínky jsou něco, co nám 
nikdo nemůže vzít. Stejně jako vzdělání. 
Buďme hrdi na semínka, která zde před 100 
lety byla zaseta, stejně tak jako jsme hrdi na 
všechny, kteří s láskou a úctou reprezentují 
jméno naší školy.

 Kéž by letošní oslavy byly začátkem ná-
vratu do dob, kdy učitel byl člověk vážený 
a ctěný….

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVILA 100 LET OD ZALOŽENÍ
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Akce školy

Osmáci v muzeu J. A. Komenského
Mgr. Jana Ševčíková
 Na výlet do časů dávno minulých a do lavic prastarých 
jsme se vydali s letošními osmáky ve čtvrtek 14. 11. 2019.
 Návštěva Muzea J. A. Komenského v  Uherském Brodě 
ukázala žákům, jak Učitel národů už ve své době pokrokově 
a názorně vedl své žáky cestou poznání a vlastních prožitků. 
Program se skládal z  dvou hodinových celků. Jeden, nazva-
ný Orbis pictus, byl praktickou ukázkou výuky Komenského 
a druhý zahrnoval prohlídku muzea s výkladem a projekcí.
 Pochvalné reakce žáků byly známkou toho, že podobné 
návštěvy mají smysl a doplní školní vědomosti tak, jak bychom 
si my učitelé přáli.

Neděle, 17. listopad 2019, 17. 11 hodin, Tillichovo náměstí
Mgr. Petra Brůzlová
 Od páté hodiny odpolední se na ná-
městí scházejí lidé, aby si připomenuli třicet 
let od sametové revoluce. Dospělí i děti 
si krátí chvíli čekání prohlížením vystave-
ných prací žáků základní školy s  tématem 
před a polistopadových událostí. Vzhledem 
k  náladě, která se poslední dny, týdny, či 
dokonce roky objevuje mezi lidmi, organi-
zátoři nečekají velkou účast. Zástupci města 
Bojkovice i základní školy vlastně neví, co 
mají čekat. Prázdné náměstí? Protestní akce 
bojkovských zastánců starých pořádků? 
Či jen prostě bojkot této akce? „Přirozenou 
nevýhodou demokracie je to, že těm, kdo 
to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, 
zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umož-
ňuje téměř vše.“ Slova muže, jehož jméno 
je logicky se sametovou revolucí nejvíce 
spojováno, slova předního představitele 
Občanského fóra a našeho prvního porevo-
lučního prezidenta Václava Havla. Nervozita 
je proto znát. 
 Přesto, když se na Tillichovo náměstí 
začne pomalu snášet tma, přicházejí desít-
ky bojkovských občanů a centrum našeho 
malého městečka se začíná zaplňovat. Sym-
bolicky přesně v  17 hodin a 11 minut se 
z pódia rozezní melodie české státní hymny 
v podání místního pěveckého sboru Nota-
bene. Dav umlkne a ve vzduchu je cítit cosi 
z oněch listopadových dnů roku 1989. 
 Následuje vystoupení žáků Základní 
školy Tomáše Garrigua Masaryka. Pásmo, 
v  němž všechny přítomné provedou do-
bou, která začala na balkoně Staroměst-
ského náměstí 25. února 1948 a skončila 
díky statečnosti nejen mladých lidí v listo-
padové dny roku 1989. Žáci devátých tříd 
Veronika Jančová a Tomáš Dolina připo-
mněli všem dobu totalitního režimu, který 
zde vládl tvrdou rukou nekonečných je-
denačtyřicet let. Dobu nesvobody, strachu, 
zatýkání, mučení, vykonstruovaných po-
litických procesů a poprav nevinných lidí. 

Ticho a vážnost situace jsou hmatatelné. 
 Proslov pana radního Vlastimila Hely at-
mosféru jen umocňuje. Pro ty, kteří si nemo-
hou pamatovat období totality, přibližuje, 
jak to za dob komunismu chodilo. Nejedno-
ho z nás mrazí v zádech. Naději do budouc-
na, jak sám říká, nalézá v mladé generaci. 
 Dvě studentky Gymnázia J. A. Komen-
ského v Uherském Brodě, absolventky naší 
základní školy, čtou své práce, svá zamyšlení 
nad tím, jak vidí naši zemi po 30 letech od 
revolučních dnů. Při jejich prezentaci se 
opět nelze ubránit dojetí. Není se co divit, 
že Adéla Zábojníková a Lucie Brůzlová se 
se svými úvahami dostaly až do Štrasburku, 
kde Adélka jako vítězka soutěže o nejlepší 
článek bude svou práci číst přímo v euro-
parlamentu. Hlavou nejednoho přítomné-
ho jistě proběhne myšlenka, že když takto 
uvažují mladí lidé, není vše ztraceno a že 
proti „blbé náladě“, kterou se kolem nás sna-
ží spousta lidí šířit, je i nastupující generace 
imunní.
 Pan starosta Petr Viceník naváže v  du-
chu naděje, kterou přináší současní mladí 
lidé, ale zároveň nezapomene připome-
nout obavy z  technologií, jež umožňují 
šíření nepravdivých zpráv. Jeho slova jsou 
pragmatická a pro všechny přítomné, kteří 

drží v rukou otěže výchovy svých potomků, 
velmi důležitá. Společně s organizátory to-
hoto podvečera – místostarostkou Dagmar 
Peřestou, ředitelem školy Zdeňkem Ogrod-
níkem, Vlastimilem Helou a v  neposlední 
řadě zastupitelem Zlínského kraje Liborem 
Lukášem - zapálí svíčky a předají je symbo-
licky nástupcům demokracie – žákům a stu-
dentům. 
 Nemálo lidí se k nim přidá a střed na-
šeho malého náměstí se plní hořícími svíč-
kami. K  uším přítomných doléhají písně 
Gaudeamus igitur či Jednou budem dál 
v  podání sboru Notabene a ke svému vy-
stoupení se chystá hudební skupina býva-
lých žáků základní školy, kteří dnešní pod-
večer uzavřou.
 Lhostejnost k  druhým a lhostejnost 
k osudu je přesně tím, co otevírá dveře zlu. 
Važme si proto všech, kteří se s tím nesmí-
řili a nehodlají zavírat oči a být lhostejnými. 
Protože nebylo nic snazšího, než zavřít oči 
a stejně jako nemalé množství obcí v naší 
republice se s oslavami vypořádat mlčením. 
V Bojkovicích se nemlčelo. Cinkalo se klíči. 
Houkaly sirény, až se do očí draly slzy, vodní 
děla stříkající do Olšavy připomínala, co se 
před 30 lety dělo. A tak to má být. Protože 
těm, co zapomínají, je třeba připomenout.
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Vánoční svátky nejen o století zpátky

Rouškovník
Lípa před naší základní ško-
lou, symbol české státnosti, se 
v nelehkých dnech nouzového 
stavu proměnila v ROUŠKOV-
NÍK. Kdo neměl roušky pro své 
nejbližší, mohl si je vzít z našeho 
rouškovníku. Roušky byly bale-
ny vždy po dvou v sáčku a šily 
je pro vás naše paní kuchařky, 
uklízečky a asistentky.
 A víte, že lípu vysadil Mar-
tin Kryštof na přání emeritního 
ředitele Zdeňka Ogrodníka 
a chytla se až na třetí pokus?

Neděle, 17. listopad 2019, 17. 11 hodin, Tillichovo náměstí

Mgr. Leona Turčinková 
 Je pátek 29. listopadu 2019 a od rána po-
zoruji pod sebou nevšední ruch. Tillichovo 
náměstí se chystá na nějakou velkou udá-
lost. Vánočně vyzdobené prodejní stáneč-
ky, velké zázemí pro občerstvení, obrovský 
adventní věnec se čtyřmi svíčkami a nově 
– přímo vedle mě – betlém se slaměnými fi-
gurkami v životní velikosti! A to nové pódi-
um! Jak mu to sluší ve vánočním dekoru
a s nápisem Základní škola T. G. Masaryka – 
Adventní setkání!
 Začíná se stmívat, lidí přibývá, žesťový 
soubor svým vytrubováním koled zahajuje 
něco neobyčejného. Dozvídám se, že míst-
ní základní škola letos slaví stoleté výročí od 
svého založení a že dnešní Adventní setká-
ní se ponese v duchu nejen vánočním, ale
 i oslavném. A poprvé na Tillichově náměstí! 
Pozorně poslouchám dialog dvou děvčat – 
Esterky žijící v  roce 1919 a Amálky, dívky 
ze současnosti. A i když obě žijí v  odlišné 
době, shodují se, že duch Vánoc by se nikdy 
neměl vytratit. 
 Na pódiu se střídají starší děvčata, jež 
ohromila náměstí svým dechberoucím zpě-
vem, se čtvrťáky, kteří v rámci svého taneč-
ního vystoupení zapalují svíčky vánoční.
 A teď nastává moje velká chvíle! Pan 
starosta Petr Viceník a pan ředitel Zdeněk 
Ogrodník společnými silami odpočítávají 
okamžik, kdy se honosně a pyšně rozzá-
řím do dálky! Vánoční strom v Bojkovicích 
je rozsvícen! Počasí nám sice v  tuto dobu 
úplně nepřeje, leje jako z konve, ale radost 
a rozzářená očička nejen dětí stojí za to!
 A bohatý program pokračuje. Na jevišti 
recitují a tančí sněhové vločky alias třeťáci, 
poté prváčci staví s  nadšením sněhuláky, 
čtvrťáci z  plných plic pějí anglickou píseň 
a … co to? Na pódium míří ti nejmenší! Děti 
z mateřské školy si připravily pásmo Šmou-
lí Vánoce a roztomile a bezprostředně se 
předvádějí před plným náměstím. I ta deš-
ťová přeháňka už ustává…
 Celý podvečer se po náměstí i okolí 
line vůně nejen zabijačkových specialit, ale 
i svařáku, kávy, perníků atd. Moderátorská 
dvojice nás zve na tyto dobrůtky, které pro 
všechny přítomné připravila školní kuchy-
ně. A jak všem chutná!
 Malí čertíci ze 2. tříd se před zraky pří-
tomných snaží vyřešit čertovskou záhadu 
a, i když tuší, že žádné peklo není, přece jen 
se trošku bojí. A za chvilku má obavy téměř 
každý! Po mostě se za obrovského hluku 
ženou na náměstí strašidelní čerti, dopro-
vázení anděly a Mikulášem. Mikulášská 
družina z DDM účtuje s malými hříšníky…
 Náměstí se zklidnilo a oči všech se 

opět upírají k pódiu, kde nás šesťáci svým 
vystoupením vrací do doby, kdy byla zalo-
žena naše škola. Za velkého potlesku je stří-
dají zpívající a recitující páťáci a poté dostá-
vá svůj prostor na pódiu DFS Světlovánek, 
který za doprovodu CM Koménka předvádí 
pásmo koledování.
 Tuším, že se program po dvou a půl 
hodinách chýlí ke konci. Už mám přehled, 

jak se Vánoce slavily před sto lety, jak je pro-
žívají lidé dnes, ale co bude dál? Za dalších 
sto let? Tato otázka se opakuje v podání ob-
rovského zpívajícího davu. 
 Více než 150 žáků, za podpory svých 
vyučujících, z plna hrdla zpívá píseň Za sto 
let a přítomné obecenstvo se přidává. Je cí-
tit dojetí, společné souznění, radost z krás-
né adventní akce…
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Naukové soutěže

Okresní kola
Chemická olympiáda 8. místo Miriam Veselá, IX. C
Víc hlav, víc rozumu 6. místo Přemysl Holínský, IX. C
  6. místo Aleš Hanáček, VIII. A
Olympiáda v českém jazyce 6. místo Eliška Křížová, IX. B
Zeměpisná olympiáda 6. místo Kateřina Gavendová, IX. C 
  9. místo Jan Ondrušek, VI. B
Olympiáda v anglickém jazyce  10. místo Beáta Matějíková, IX. B
Přírodovědný klokan                     4. místo              Jan Josefík, IX. B
Krajská kola
Pangea 3. místo Petr Gavenda, VI. C
  8. místo Matěj Formánek, VI. C
  9. místo Denisa Šupáková, VIII. A
výborný výsledek v testování Scio – ČJ, OSP Šimon Chmela, VI. D                       
výborný výsledek v testování Scio – OSP  Veronika Křížová, VI. C          
Vítězka literární soutěže Spěchej pomalu           Beáta Matějíková, IX. B

Úspěchy v naukových soutěžích 
ve školním roce 2019/2020

Přijetí nejlepších 
vycházejících žáků 
starostou města
 Ve  středu 10. 6. 2020 bylo přijato 
panem starostou Mgr. Petrem Vicení-
kem sedm žáků 9. ročníku s nejlepším 
prospěchem a dva nejlepší sportovci 
školy.
Žáci s  výborným prospěchem a pří-
kladným chováním:
IX. A Veronika Jančová,  Lucie Šimoní-
ková
IX. B Eliška Křížová, Michaela Majtnero-
vá, Beáta Matějíková
IX C   Miriam Veselá, Emma Vrublová
Nejlepší sportovci školy:
IX. A  Veronika Jančová, Miloslav Klimeš

Žáci 2. stupně se samými jedničkami 
ve školním roce 2019 - 2020
VI. A Martin Chmela, Bojkovice
              Matyáš Chovanec, Bojkovice
            Eliška Michalčíková, Bojkovice
               Martina Michalčíková, Bojkovice
               Tomáš Raždík, Bojkovice
               Vendula Ščučinská, Záhorovice
               Michal Šimoník, Bojkovice
               Dalibor Toman, Komňa
               Bronislav Valíček, Bojkovice
               Klára Urbánková, Bojkovice
               Lucie Zemková, Záhorovice
VI. B Kateřina Glacová, Rudimov
               Sára Kovačíková, Bojkovice
               Jan Ondrušek, Bojkovice
               David Rak, Bojkovice
               Michal Ridoško, Bojkovice
               Nikola Svobodová, Bojkovice
               Ondřej Šopík, Bojkovice
               Tereza Štencelová, Bojkovice

               Tadeáš Uchytil, Bojkovice
               Ema Vybíralová, Bojkovice
VI. C Matěj Formánek, Záhorovice
               Petr Gavenda, Bojkovice
             Richard Huspenina, Záhorovice
              Jan Kolařík, Záhorovice
              Natálie Mikesková, Bojkovice
              Martina Vavrušová, Bzová
              Adam Zemek, Záhorovice
VI. D     Šimon Chmela, Pitín
              Tomáš Chytrý, Záhorovice
              Viktor Ogrodník, Bojkovice
              Amálie Paulinová, Pitín
VII. A Adam Kalík, Komňa
              Kristýna Kozáčková, Komňa
              Antonie Samiecová, Bojkovice
VII. B Silvie Navrátilová, Pitín
              Jana Pohanová, Bojkovice
               Agáta Urbánková, Bojkovice

Soutěž O krále 
pravopisu
Vítězové v jednotlivých ročnících jsou:
6. ročník Jan Kolařík, VI. C
7. ročník Emma Charvátová, VII. C
8. ročník Tereza Zápecová, VIII. B
9. ročník Eliška Křížová, IX. B

               Eliška Viceníková, Bojkovice              
VII. C     Emma Charvátová, Záhorovice
               Lucie Josefíková, Bojkovice
               Markéta Slámečková, Záhorovice
VIII. A Michaela Belková, Bzová
               Adéla Brumovská, Bojkovice
               Aleš Hanáček, Bojkovice
               Ester Kuchařová, Bojkovice
               Alžběta Slavíčková, Bojkovice
               Štěpán Surý, Záhorovice
               Denisa Šupáková, Pitín
               Kristýna Urbánková, Bojkovice
VIII. B Hana Jančová, Komňa
            Tomáš Malár, Pitín
               Tereza Zápecová, Komňa
VIII. C   Ferdinand Farý, Krhov
               Jaroslav Hanke, Bojkovice
               Michaela Kalivodová, Bojkovice
               Natálie Staníková, Bojkovice
               Kristýna Štencelová, Bojkovice
               Amálie Turčinková, Bojkovice     
IX. A Veronika Jančová, Komňa
               Lucie Šimoníková, Bojkovice
IX. B Anna Hejlová, Komňa
 Xuan Truong Chu, Bojkovice
               Jan Josefík, Bojkovice
               Eliška Křížová, Bojkovice
               Michaela Majtnerová, Bojkovice
               Beáta Matějíková, Komňa
               Valérie Mikesková, Bojkovice
               Adéla Orlíková, Bojkovice
IX. C      Miroslav Duszek, Bojkovice
               Richard Chmela, Bojkovice
            Miriam Veselá, Záhorovice
               Emma Vrublová, Bojkovice

V letošním školním roce se mimořádně dařilo volejbalovému týmu starších žáků, který v Kraj-
ském přeboru Zlínského kraje vybojoval 2. místo a zajistil si účast na mistrovství republiky. 
Z důvodů karantény bylo mistrovství zrušeno, což bylo hořkou pilulkou a zklamáním pro 
všechny hráče. Je třeba zdůraznit, že všichni členové družstva vystupovali ve všech zápasech 
velmi slušně a získali si tak u všech soupeřů nejen respekt, ale i řadu přátelství. Reprezentovali:
Ludvík Novák – kapitán, Thomas Truong, Lukáš Prchlík, Jakub Sommer, František Matula, To-
máš Dolina, Erik Svoboda, Jakub Cipár, William Hřib, trenér Zdeněk Ogrodník st.
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Rozloučení žáků 9. ročníku
Veronika Jančová, IX. A
 Vážený pane řediteli, vážení učitelé, milí 
spolužáci,
 jako každý rok v tuto dobu i letos něco 
končí a něco nového začíná.  Před devíti 
lety nám skončil bezstarostný dětský život, 
plný hraní a snění o budoucnosti. Zbývaly 
nám dva měsíce, které jsme naposledy pro-
žili jako předškoláci. Po prázdninách nastal 
Den s velkým D. Všichni jsme si oblékli to 
nejlepší, co nám maminky připravily. Holky 
v  šatičkách nebo sukních, kluci v košilích. 
A tak jsme stáli na začátku nové etapy svého 
života. Nastala první opravdová přátelství, 
zážitky, které si doteď pamatujeme. Při chů-
zi po školních chodbách jsme se zespodu 
dívali na ty obry. Na deváťáky, kterými jsme 
se jednou měli stát. Respekt, který jsme 
cítili ke všem starším, byl obrovský. Tehdy 
naše hlavičky nechápaly, jak někdo může 
dosáhnout toho, že například učí děti, nebo 
zachraňuje lidi. Přáli jsme si být jako oni. Jak 
jsme rostli, naše představy o budoucím ži-
votě se měnily.
 A najednou jsme stáli před školou v Boj-
kovicích. Pro ty, kteří tuto školu navštěvovali 
už na prvním stupni, to nebylo nic zvláštní-
ho. Ale my, co jsme přišli z okolních vesnic, 
jsme si připadali zase jako ti prvňáčci, kte-

rými jsme kdysi byli. Ano. Pár lidí jsme znali 
z kroužků, které jsme odmala navštěvovali. 
Po zasednutí do lavic v nové budově školy 
bylo definitivním úkazem, že už nejsme 
děti, ale puberťáci, kteří nebudou schopní 
sedět v klidu. Za těch pouhých devět let 
jsme stihli udělat řadu průšvihů, ale také 
jsme si vytvořili kolektivy, které byly zajed-
no, když se cokoliv pokazilo. A jak čas šel, 
navázali jsme spoustu nových přátelství, ne-
sčetněkrát jsme se pohádali, těch průšvihů 
taky nebylo málo, ale přes to všechno jsme 
došli až sem. A tak tady teď stojíme. Tři třídy, 
které jsou ale skoro jako jedna. 
 Za každou třídou stojí třídní učitel, který 
se snaží své žáky vést tím správným smě-
rem. Přiznávám, že to s námi kolikrát nebylo 
lehké. Přesto tady jsme. Všichni. Děkovat 
můžeme Vám, třídním učitelům, všem 
učitelům, kteří nás učili, paní kuchařkám, 
uklízečkám, ale i sami sobě. Během těch de-
víti let jsme se naučili mnoha věcem. Nau-
čili jsme se respektovat ostatní, vyslechnout 
přátele, naučili jsme se dokonce i laskavosti. 
Ale také jsme byli často drzí, nepříjemní 
a bylo těžké z nás vymámit i sebelehčí učivo.
 Za ty čtyři roky si každý z nás k něčemu 
vytvořil vztah. Ať to byl volejbal, fotbal, jaký-
koliv jiný sport nebo třeba hudba. Někteří si 

zamilovali matematiku a její složité rovnice, 
jiní se vždy těšili na výtvarku. Díky sportu, 
teambuildingům, lyžáku a školním výletům 
jsme se naučili slušnému chování a týmové 
práci. Sami za sebe jsme byli dobří. Ale spo-
lu, jako jeden tým, jsme byli nepřemožitelní. 
Mohli jsme se jindy hádat, nepěkně si na-
dávat, pomlouvat se, ale v nouzi jsme byli 
jedno tělo, jedna duše. Nikdy jsme na sebe 
nenechali zanevřít. Byli jsme spolu 4 roky. 
A to z nás udělalo to, čím jsme teď. 
 Denně jsme říkali nahlas, jak se těšíme, 
až z té zpropadené základky vypadneme. 
Ale v hloubi duše všichni víme, že nám to 
bude chybět. Tohle všechno se určitě bude 
dít i na střední.  
 I když odejdeme, někteří z neznámých 
důvodů v nepřátelství, doufám, ale také 
věřím, že se jednou sejdeme jako staří přá-
telé a společně zavzpomínáme na všechny 
„blbosti“, které jsme prožili, na všechny ty 
průšvihy, které jsme udělali, ale především 
věřím, že jednou zaženeme všechny ty 
chmury, které nás tehdy trápily, a tak znovu 
navážeme na to, co jsme kdysi ztratili. Pro-
tože přátelství, která jsme si vytvořili, v nás 
zůstanou.
 Děkujeme!

Sport na 2. stupni
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 Říká se, že pravidelný pohyb je zdrojem 
endorfinů, dobrého zdraví, fyzické kondice 
a psychické rovnováhy. Proto děti, které 
pravidelně sportují, jsou veselé a spoko-
jené. V dnešní době je ale velmi nesnadné 
přesvědčit mládež, že tomu tak skutečně 
je. Dlouhodobé úsilí kolektivu tělocvikářů, 
aby se všichni žáci alespoň trochu hýbali, 
začíná ztrácet na finálním výsledku. A tak 
místo toho, aby sportujících dětí přibývalo, 
jich naopak ubývá. I přesto předmětová ko-
mise tělesné výchovy připravila, zorganizo-
vala nebo se zúčastnila za 1. pololetí tohoto 
školního roku 15 soutěží a turnajů. 
 V době uzavření škol a veškerých spor-
tovišť kvůli koronaviru se pohyb a sport 
zastavil téměř na celé tři měsíce. Proto i žáci 
naší školy nemohli sportovat a zúčastnit se 
jarních soutěží pořádaných MŠMT a AŠSK, 
jako jsou atletické soutěže, volejbalové 
turnaje, fotbalová utkání a další. Je to velká 
škoda, neboť zejména volejbalisté a atleti 
měli tento školní rok velmi dobré týmy a 
mohli pomýšlet na umístění v  republiko-
vých kolech. Zvláště chlapci devátého roč-

níku byli sportovně na vysoké úrovni, a tak 
nekonání sportovních akcí je pro ně velkým 
zklamáním. 
 Pojďme tedy zhodnotit sportovní vý-
sledky alespoň za období prvního pololetí.

 Atletický čtyřboj O pohár starosty 
města Uherského Hradiště 
Soutěž družstev, která tvoří 3 žáci, přičemž 
každý z nich absolvuje všechny 4 atletické 
disciplíny (60 m, skok daleký, hod míčkem/

vrh koulí, 600 m/800 m).
Starší chlapci, 10. místo - M. Žak, W. Hřib, 
3. závodník onemocněl
Starší dívky, 3. místo - V. Jančová, K. Urbán-
ková, Z. Korpasová
Mladší chlapci, 4. místo - J. Hověžák, O. Slá-
mečka, J. Janůj
Mladší dívky, 4. místo - M. Belková, L. Pospí-
šilová, H. Jančová 
Pokračování na str. 12

O pohár starosty města Uherského Hradiště
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Sport na 2. stupni
Celkem se atletického čtyřboje zúčastnilo 
13 škol z celého okresu a naše škola obsa-
dila 6. místo.

 Zátopkův běh v Bojkovicích 
 V rámci nominačního závodu na okres-
ní finále v Uherském Ostrohu se Pod Svět-
lovem uskutečnilo školní kolo ve vytrvalost-
ním běhu, ve kterém mladší žáci absolvovali 
trať 1200 m a starší žáci 1500 m. Celkem se 
tohoto závodu zúčastnilo 99 žáků 2. stupně.

 Sprinterský víceboj v Uh. Brodě 
 Jedná se o soutěž družstev, která tvo-
ří 4 žáci. Každý žák běží trať 40, 50, 60 m a 
výsledkem je součet časů tří nejrychlejších 
závodníků z každé školy.
Starší chlapci, 2. místo - M. Klimeš, W. Hřib, P. 
Kusin, A. Sekér
Mladší chlapci, 4. místo - R. Krahula, M. Ši-
moník, J. Janůj 
Starší dívky, 2. místo - K. Perďochová, E. Ku-
chařová, M. Belková, V. Pippalová
Mladší dívky, 2. místo - I. Radová, D. Kundra-
tová, A. Dubovská, L. Pospíšilová

 Okresní finále v  přespolním běhu 
v Uherském Ostrohu 
Mladší žákyně,  4. místo - E. Michalčíková, 
N. Pokorná, A. Surá, S. Kadlecová, I. Radová,
 T. Štencelová
Mladší žáci,  3. místo - M. Šimoník, A. Kalík, 
Š. Tyrolt, A. Bětík, M. Chmela, M. Ridoško 
Starší žáci,   4. místo - V. Kovář, E. Svoboda, 
P. Kusin, L. Prchlík, L. Novák, R. Chmela 
Starší žákyně, 4. místo - M. Veselá, J. Koželu-
hová, Z. Korpasová, V. Jančová, T. Kovářová, 
J. Trnková

 Okresní kolo v halové kopané ve Sta-
rém Městě 
 Po jednoznačném vítězství v  okrsko-
vém kole jsme zavítali na okresní finále do 
Starého Města. V  silnější konkurenci týmů 
z Uherskohradišťska se nám již tak nedařilo 
a obsadili jsme celkové 3. místo. Vítězem se 
stala ZŠ Sportovní, která má v týmu hráče 
1. FC Slovácko.  
 Tým hráčů: M. Klimeš, J. Sommer, 
E. Svoboda, T. Malár, M. Žak, P. Kusin, A. Sekér,
 F. Kalík, V. Kovář

 Skok vysoký – školní soutěž 
 PK TV uspořádala pro nejlepší skokany 
školy ve sportovní hale Soutěž ve skoku 
vysokém. Celkem se soutěže zúčastnilo ve 
čtyřech kategoriích 54 závodníků. Vítězem 
se stal William Hřib výkonem 174 cm.

 Mikulášská laťka ve Slavičíně 
 Soutěž ve skoku vysokém, která se 
konala ve SH ve Slavičíně za účasti 5 škol 
a celkového počtu 93 závodníků. Naši školu 
reprezentovali v každé kategorii 2 závodníci 
a zejména starší chlapci dosáhli vynikajících 
výkonů.
Veronika Jančová  3. místo 141 cm

Iveta Radová 4. místo 135 cm
Štěpán Tyrolt 3. místo 138 cm
Miloslav Klimeš 3. místo 170 cm
William Hřib 1. místo 175 cm

 Straňanská laťka ve Strání 
 Naše škola opět po roku zajížděla na 
soutěž ve skoku vysokém do Strání. V každé 
kategorii nás reprezentovali dva závodníci. 
Celkem se soutěže zúčastnilo 5 škol. Skoka-
ni Bojkovic si vedli velmi dobře. Odměnou 
jim byly krásné skleněné poháry z místních 
skláren.
Mladší žákyně
2. místo Iveta Radová 125 cm
5. místo Valerie Šenkeříková 120 cm 
Starší žáci
1. místo William Hřib 175 cm
2. místo Miloslav Klimeš 165 cm 
Starší žákyně
1. místo Zuzana Korpasová 147 cm
4. místo Veronika Jančová 140 cm 
Mladší žáci
2. místo Štěpán Tyrolt 140 cm
6. místo Adam Bětík 125 cm

 Vánoční laťka na SOŠ ve Slavičíně 
Žáci naší školy se již tradičně zúčastnili 
Vánoční laťky ve Slavičíně – Divnici (SOŠ) 
– XXV. ročník. Přestože výkony nebyly úpl-
ně optimální, ve všech čtyřech kategoriích 
jsme dominovali a soupeřům ze Slavičínska 
jsme nedali šanci. 
Veronika Jančová 2. místo 144 cm
Zuzana Korpasová 3. místo 141 cm
Štěpán Tyrolt 1. místo  135 cm
Adam Kalík 4. místo  125 cm
Emma Charvátová 2. místo  135 cm
Iveta Radová 4. místo  130 cm
Miloslav Klimeš 2. místo  160 cm
William Hřib 1. místo  165 cm

 Vánoční volejbalový turnaj 
PK tělesné výchovy uspořádala Vánoční vo-
lejbalový turnaj smíšených týmů pro žáky 

školy, kteří navštěvují kroužky volejbalu, 
nebo alespoň volejbal hrát trošku umí. Cel-
kem se turnaje zúčastnilo 53 hráčů z 2. stup-
ně. Starší kategorie hrála smíšený turnaj 
(4 družstva). V mladší kategorii hrála 3 druž-
stva. Zápasy byly vyrovnané a měly dobrou 
úroveň. Všichni účastníci turnaje obdrželi 
diplom za konečné umístění v turnaji.

 Vánoční atletický víceboj 
 v Uh. Hradišti 
 Vybraní žáci 2. stupně se v odpoledních 
hodinách zúčastnili atletického víceboje ve 
SH v  Uh. Hradišti. Celkem se víceboje zú-
častnilo 13 žáků z naší školy. Nejlepším jed-
notlivcem ve starší kategorii z naší školy byl 
William Hřib. V  mladší kategorii se nejvíce 
dařilo Michalu Šimoníkovi.

 A co říci závěrem?
 I v  tomto netradičním školním roce 
jsme vyhlásili nejlepší vycházející sportov-
ce naší školy. Stali se jimi Veronika Jančová 
a Miloslav Klimeš. Oba byli přijati v obřadní 
síni našeho města starostou Mgr. Petrem Vi-
ceníkem. Moc gratulujeme!
 Říká se, že vítězství v  každém sportu 
je tím největším vrcholem, kterého může 
sportovec dosáhnout. Ale také je pravda, že 
na vítězství se časem zapomíná a pro život 
nejsou už tak důležitá. Je nepochybné, že 
přátelství navázaná ve školním sportu ob-
vykle přetrvávají po celý život a pravidelný 
pohyb u mnohých jedinců se stává součástí 
životního stylu. 
 Proto je naším největším přáním, aby 
všichni rodiče podporovali své děti v každé 
smysluplné volnočasové aktivitě, nejvíce 
však ve sportu, který kromě mnoha pozi-
tivních prožitků a prokazatelného vlivu na 
zdraví vychovává k  odpovědnosti, pevné 
vůli, odolnosti a zlepšuje morálně-volní 
vlastnosti, které jsou uplatnitelné v praktic-
kém životě.

Zátopkův běh
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Pestré sportování na 1. stupni
Mgr. Jan Baier
 Sportovní dění na prvním stupni je 
pestré po celý rok, v různých kroužcích pra-
videlně cvičí 80 dětí. Jedná se o tři skupiny 
projektu Sportuj ve škole (1. – 3. třídy) a dvě 
skupiny Sportovních her (4. – 5. třídy).
 Kromě toho se děti v  uplynulém ob-
dobí mohly vydovádět v  řadě soutěží. Po 
Sprinterském víceboji (okresní přeborníci) 
a Ročníkových bězích na 600 a 800 m jsme 
se zúčastnili okresních finále ve florbalu 
Čeps Cup, turnaje v přehazované a tradiční 
akcí byla soutěž O nejlepšího šplhounka, 
ve které si ve školním finále zasoutěžilo 
40 dětí. A i když zrovna nepadaly rekordy, 
hlavní je, že děti překonaly strach, bolest 
a silnější a odolnější mohou jít dál. Prostě 
dobrý trénink pro život.

Základní škola běžela jako o závod
Mgr. Petra Brůzlová
 Dvacátý čtvrtý zářijový den stál na 
startu svého podzimního rozběhu a žáci 
naší školy se kolem osmé hodiny ranní 
začali rozcvičovat a připravovat na starty, 
které je čekaly v rámci sprinterského zá-
polení. Byl před námi jeden z vrcholů at-
letického podzimu – Sprinterský víceboj 
v Uherském Brodě. Mladí atleti přijeli do 
rodiště Jana Amose Komenského připra-
veni utkat se na krátké trati o co nejlepší 
umístění. Krátké běhy na 40 metrů střída-
ly delší, únava narůstala, ale sluníčko vy-
kukující zpoza mraků dávalo tušit, že ten 
dnešní den bez medailí nezůstane. Nej-
mladší čtvrťáky na startovních blocích 
střídali nejzkušenější borci z  devátých 
ročníků a dávali vzor a příklad těm men-
ším. Ti je naopak nakazili svým nadšením 
a vírou, že vyhrát mezi trénovanými borci 

není nemožné. A tak cílovou metu protne 
hruď posledního závodníka, je dobojováno 
a čeká se na výsledky. Věřili jsme v úspěch, 
ale to, co doléhá k našim uším, se zdá být jen 
krásným snem. Do SUPERFINÁLE postupu-
je hned pět žáků naší školy. Finále je strhují-
cí a fandící aplaus domácích je neklamným 
znamením, že to nebude snadné. První běh 
a první dvě místa přesto obsazují mezi nej-
mladšími závodnicemi děvčata z  Bojkovic 
– Veronika Vystrčilová a Anna Stojaspalová. 
Iveta Radová se raduje z 1. místa v dalším 
rozběhu, Karolína Perďochová dobíhá na 
místě druhém a absolutním favoritem se 
stává Miloslav Klimeš, který v  superfinále 
nechává ostatní hochy za svými zády. Když 
se vyhlašují výsledky skupin, víme, že jsme 
uspěli. Na „bednu“ nakonec mohla vyskočit 
děvčata 4. a 5. tříd na stupínek nejvyšší, hol-
ky starší i ty nejzkušenější obsadily druhé 

místo a borci z devátého ročníku zaostali 
pouze za nejlepšími domácími sprintery. 
Odcházíme, sluneční paprsky se nám 
opírají do zad, ale to hlavní, co nás hřeje, 
je pocit, že jsme opět nezklamali a že o 
úspěchu nerozhoduje velikost školy či 
města, ale odhodlání trénovat a věřit, že 
když poběžíme jako o závod, dokážeme 
urvat to nejlepší.

Ročníkové běhy na 600 a 800 m
Mgr. Jan Baier
 V měsíci říjnu jsme atletické snažení na 
1. stupni nasměrovali na vytrvalý běh. Jeho 
postupný trénink vyvrcholil závody na 600 
a 800 m.
 Život je plný překážek a těžkých chvil 
a člověk se musí snažit je překonávat, aby 
mohl, silnější, jít dál. Proto děti na 1. stupni 
chápou význam tělesného cvičení a spor-
tování, které nám přináší radost, ale mnoh-
dy i dřinu a bolest. A právě překonáním 
takových okamžiků ve sportu simulujeme 
řešení obtížných situací v pozdějším věku.
Mezi opravdu náročné disciplíny atletiky 
můžeme určitě zařadit  vytrvalý běh. Tré-
nujeme ho postupně formou her a soutěží, 

využíváme třeba fartlek (kombinace běhu 
pomalého i rychlého, u malých dětí i chů-
ze), štafety na více kol, běh na 4 kola bez 
zastavení aj. Tréninkové období pak vrcholí 
nominačním třídním závodem, ze kterého 
5 nejlepších chlapců a dívek reprezentuje 

třídu v závodě ročníkovém. A ten je oprav-
du přehlídkou výborných výkonů těch, 
kteří se nebojí sáhnout až na dno vlastních 
sil. Jinak, ono asi opravdu platí heslo jed-
noho skvělého sportovce: „Když nemůžeš, 
můžeš ještě dvakrát tolik.“
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Sport a sportovní soutěže

Lyžařský kurz
Silvie Navrátilová, VII. B
 Mezi jeden z našich nejlepších školních 
zážitků patří určitě lyžařský kurz v 7. třídě, 
který proběhl ve Ski areálu U Sachovy stu-
dánky v Beskydech ve dnech 5. – 10. ledna 
2020. 
 Někteří z  nás si jeli zdokonalit svůj ly-
žařský styl, jiní ale přijeli s  obavami, jestli 
se na lyže vůbec postaví. Prvního lyžování 
jsme se všichni trochu báli, ale měli jsme 
výborné učitele, kteří nám vždy pomohli a 
poradili. Díky nim jsme se naučili spoustu 
nových věcí nejen na lyžařském svahu, ale 
i během večerních přednášek, například o 
pomoci zraněným na svahu. Nejvíce jsme 
se však těšili na večerní hry – „Brambůrko-
vanou“, poznávání pohádek či nejobáva-
nější hru „Poklici“. Jedno dopoledne jsme 
si vyšli na procházku a stavěli sněhuláky. Je 
obdivuhodné, kolik času strávili učitelé pří-

pravou zábavného programu, při němž se 
ještě více upevnily kamarádské vztahy.
 V  závěru kurzu se konaly závody, kte-
rých se zúčastnili úplně všichni, začáteční-
ci i závodníci z nejlepšího družstva. Domů 

se každý z nás vrátil se zajímavými zážitky 
a s tím, že umí lyžovat. Moc si vážíme toho, 
že se lyžařský kurz uskutečnil, a děkujeme 
všem, kdo se na jeho přípravě podíleli.

Žáci na Střelecké lize
Michaela Majtnerová, Tomáš Dolina, IX. B
 Ve středu 5. 2. vyrazili vybraní žáci 
devátých tříd na Střeleckou ligu v Uher-
ském Brodě. A vedlo se jim dobře!
 V zahajovací řeči byli žáci poučeni 
o bezpečnosti. A potom se už začalo stří-
let. Soutěž byla rozdělena na dvě části, 
a to střílení vestoje a vleže bez podpě-
ry. Celkem se zúčastnilo 7 družstev. Po 
skončení všichni napjatě čekali, jak to 
dopadne. A naši žáci se dočkali vynika-
jících výsledků.
 V kategorii chlapců se družstvo, kte-
ré tvořili Tomáš Dolina, Martin Michalčík 
a David Ondrušek, umístilo na 3. místě. 
Mezi jednotlivci si David Ondrušek vy-
střílel zlatou medaili.

Děvčata však také nezahálela. Jejich druž-
stvo ve složení Radana Ondrušková, Emma 
Vrublová a Michaela Majtnerová získalo 1. 
místo. V jednotlivcích si Radana Ondruško-

vá vybojovala stříbro a Michaela Majtne-
rová bronz.
Přijeli jsme, stříleli jsme, vyhráli jsme!

LVK Kyčerka 2020
Mgr. Jan Baier
 Letošní prvostupňový lyžák byl oprav-
du pestrý. Začal pestrým složením účastní-
ků. Pro menší počet žáků ve čtvrtém roční-
ku, pro které je zájezd primárně pořádán, 
byl totiž počtově doplněn o směsici něko-
lika třeťáků a páťáků. Pestré byly i sněhové 
podmínky. Od břečky, přes námrazu až po 
čerstvý sníh, ale s úsměvem na líčku. Jinak 
pestrá klasika – tanečky, písničky, hry, před-
nášky, karneval a hlavně spousta lyžování! 
A tak na závěr mohla do karlovického údolí 
letět jedna ze slok lyžařské hymny:
 Lyžování, to nás baví,
 utužíme svoje zdraví.
 Lyže, hůlky, lyžáky,
 všichni jezdí – já TAKY!
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Koronavirus

Mladí umělci Pod rouškou
Mgr. Šárka Pokorná
 Doba „koronová“ nám přinesla nejen domácí izolaci, ale taky nová témata pro kreativitu. Více než 200 originálních ochranných pomů-
cek vytvořili žáci 2. stupně ZŠ TGM v rámci školní výtvarné soutěže Pod rouškou. Děti vyráběly, zdobily, učily se šít, některé pak dokonce 
pokračovaly v tvorbě roušek pro sebe, rodinu i kamarády. Zároveň se tak zabavily i aktivně zapojily do boje proti pandemii.  Tady se mů-
žeme společně pokochat ukázkou jejich nejnápaditějších výtvorů, další najdete i na školním webu.

Postupný návrat žáků do škol
Mgr. Zdeněk Ogrodník
 V tzv. „uvolňování“ proběhly tři vlny. 
K přípravě deváťáků na přijímací zkoušky se 
přihlásilo 30 žáků, v druhé vlně 25. května 
přišlo do školy dobrovolně asi 55 žáků prv-
ního stupně, tedy čtvrtina. Kdyby bylo žáků 
třeba 2x víc, nebylo by v našich silách zajistit 
výuku tak, jak nařídilo ministerstvo. A od 8. 
června umožnilo Ministerstvo zdravotnictví 
přítomnost žáků ve škole (opět jen skupiny 
žáků do 15) za účelem dobrovolných tříd-
nických hodin nebo konzultací. V praxi šlo 
o odevzdání a rozdání učebnic, vyzvednutí 
pomůcek. 
 K  návratu dětí do škol vydalo Minis-
terstvo školství desetistránkový podrobný 
manuál, co všechno musí školy připravit, za-
jistit a dodržet. Od dezinfekce při vstupu do 
školy, 15členné skupiny žáků, které se nesmí 
v rámci docházky míchat ani potkat o pře-
stávkách, přes postupné samostatné pří-
chody a odchody ze školy, až po obědy po 
jednom žákovi u stolu, kdy všechno chystá 
personál jídelny. Tento manuál je stále ke 
stažení na webu Ministerstva školství, jistě 
to bude za pár let zajímavé čtení. 
 Návrat dětí do školy byl dobrovolný. Kdo 
nechtěl, mohl zůstat doma a pokračovat ve 
vzdálené výuce, kdo chtěl do školy, mohl jít. 
Ředitelé stáli před velmi těžkým úkolem. Jak 
vybrat 15 žáků ze třídy, jak zajistit výuku ve 
škole i výuku vzdálenou? Představa, že učitel 

dopoledne učí ve škole a odpoledne do noci 
připravuje materiály na vzdálenou výuku, 
byla naprosto nereálná. Výsledkem nakonec 
bylo rozdělení dětí na dvě skupiny. Na ty, co 
zůstaly doma, a na ty, co šly do školy. Navíc 
ne všechny školy měly stejné podmínky. Ty 

malé, které nemají ani 15 žáků ve třídě, moh-
ly normálně zajistit výuku. My velcí jsme se 
ocitli „v pasti“. Spousta rodičů to nechápala, 
noviny tiskly titulky „Žáci prvního stupně se 
vrací do školy“, ale to nebyla pravda. Dnes již 
ale víme, že jsme to zvládli. 
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