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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ŠKOLNÍ ROK 2018/19 

 

Část I. 

Základní údaje o škole 

Název školy: 

Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, 

okres Opava, příspěvková organizace 

Sídlo školy: Školní 199, 747 74 Neplachovice 

IČ školy: 70985430 

Telefonní kontakt: 553 662 008, 737 204 182 

Adresa pro dálkový přístup: 

zsneplachovice@skolanep.cz 

ivana.pavlikova@skolanep.cz 

 Webové stránky školy: www.zsneplachovice.cz 

Zřizovatel školy: Obec Neplachovice 

Ředitelka školy: PaedDr. Ivana Pavlíková 

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Štěpánka Matějková 

Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Baronová 

Školní metodička prevence: Mgr. Renata Schreierová 

Koordinátor ICT: Mgr. Leon Vašinka 

Vedoucí učitelka mateřské školy: Lenka Gorčicová 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Miluše Košinarová 

Složení školské rady: 

Zákonní zástupci nezletilých žáků 

Anna Camfrlová 

Markéta Dobřecká 

Zástupci pedagogických pracovníků 

Mgr. Ivana Kořistková 

Mgr. Blažena Wertichová 

Zástupci jmenováni zřizovatelem 

Radim Serdel 

Marek Stavař 

 
 

mailto:zsneplachovice@skolanep.cz
mailto:ivana.pavlikova@skolanep.cz
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Charakteristika školy: 

Právní subjekt sdružuje tyto součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní 

jídelna a školní jídelna - výdejna MŠ. Mateřská škola s výdejnou tvoří odloučené pracoviště 

školy.  

Základní škola je tvořena 11 kmenovými třídami, školní družinu tvoří 3 oddělení, mateřská 

škola je jednotřídní. 

Školní jídelna vařila v průměru obědy pro 620 strávníků tří základních škol a sedmi 

mateřských škol, 80 obědů pro zaměstnance škol v rámci závodního stravování a 21 obědů 

pro cizí strávníky.  

Do základní školy dojíždějí žáci nejen ze spádového obvodu obcí Neplachovice, Holasovice 

a Brumovice (2. stupeň ZŠ), ale také z obce Úvalno. 

Hlavní prioritou školy je budování pozitivního školního klimatu: zdravý třídní kolektiv  

= pohoda ve škole. Z tohoto důvodu mj. na počátku září organizujeme adaptační kurzy pro 

žáky 6. tříd, které se nově utváří příchodem žáků z Brumovic. K posílení pozitivního 

školního klimatu také přispívá pestrá škála zájmových aktivit, kterou škola svým žákům 

nabízí. Vhodnými aktivitami se snažíme žákům vyplňovat volný čas, což má pozitivní dopad 

na prevenci rizikových forem chování. Společně se zřizovatelem podporujeme aktivity 

místních spolků při výchově mladé generace, mimoškolní činnost dětí a mezigenerační 

setkání. 

Velká pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.  

I v tomto školním roce jsme poskytovali kvalitní pedagogickou intervenci žákům 

s přiznaným druhým (ale i prvním) stupněm podpůrných opatření. Logopedická péče byla 

poskytována dětem mateřské školy a žákům 1. a 2. třídy základní školy. V rámci projektu 

Podpora společného vzdělávání na ZŠ a MŠ Neplachovice byla žákům ohrožených školním 

neúspěchem poskytnuta péče formou pravidelného doučování, a to na 1. i 2. stupni školy. 

Rovněž byla podpořena čtenářská gramotnost realizací pravidelných Čtenářských klubů. 

Zájem o přírodovědné vzdělávání je motivován úspěšnou účastí školy na Badatelských 

konferencích organizovaných MSK. Ve své aktivní činnosti pokračuje žákovská rada - na  

1. stupni Žárovička a na 2. stupni Žárovka.  

Nezapomínáme na rozvoj výuky cizích jazyků. Anglický jazyk je vyučován od 2. třídy, od  

7. třídy mají žáci druhý cizí jazyk, a to ruský jazyk, německý jazyk je vyučován formou 

nepovinného předmětu. Své jazykové dovednosti a znalosti mohou žáci rozvíjet následně 

také v zájmových kroužcích, úspěšně se rozvíjí eTwinning a pro pedagogy Erasmus+. 

ICT oblast zdokonalujeme mobilními zařízeními, dataprojektory a Apple TV ve všech 

třídách, interaktivními tabulemi a WI-FI pokrytím celé školy. Velkou pozornost věnujeme 

bezpečnému chování na internetu.  

Nadále zlepšujeme materiální podmínky ve škole. K nové žákovské knihovně, přírodovědné 

učebně, jazykové laboratoři a žákovským šatnám přibyly v rámci projektu  IROP 

zmodernizované školní dílny a keramická dílna.  

Nosnou myšlenku charakteristiky školy lze shrnout do následujícího závěru: vytvářet ve 

škole takové podmínky výchovně vzdělávacího procesu, aby rodiče žáků neměli důvod své 

děti přihlásit na jinou školu.  
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Část II. 

Přehled oborů vzdělání  

 

Základní vzdělávání 

 

Obor vzdělání 79-01-C/01 ZŠ 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání Učíme se pro život  

Č.j. 171/2007 – 1 – 1 – 2 

79 – 01 – C /01 

Předškolní vzdělávání 

Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání V naší školce milé není nikdy 

dlouhá chvíle 

Č.j. 188/2017 – 1 – 1 – 3  

 

 

Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Zaměstnanci školy 
Počet fyzických 

osob 

Z toho 

kvalifikovaní 

Přepočtený 

evidenční 

počet*   

Pedagogičtí zaměstnanci 22 22 20,462 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 
15 15 14,947 

                                                * podle P1-04 k 30. 6. 2019                                               

 

Část IV. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce, 

k docházce do mateřské školy 

 

a) Základní škola 

Kapacita školy 
Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2018 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet 

žáků nepatřících 

do spádového 

obvodu školy 

Počet přijatých 

žáků 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2019 

400 1 26 1 26 1 

 

b) Mateřské škola 

Kapacita 

 školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2018 

Počet 

zapsaných dětí 

Počet přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2019 

Počet volných 

míst 

28 1 7 4 1 1 
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Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

 

Třída Počet žáků 
Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

I. 28 27 1 0 
II. 23 22 1 0 

III. 21 17 4 0 

IV. 22 18 4 0 

V. 29 20 9 0 

I. stupeň 123 104 19 0 

VI. A 18 11 7 0 
VI. B 17 8 8 1 

VII. A 23 11 12 0 

VII. B 22 8 14 0 

VIII.  31 17 14 0 

IX. B 27 8 19 0 

II. stupeň  138 63 74 1 

Celkem 261  167 93 1 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ + 1 žák 8. třídy 

  

 

Druh oboru vzdělávání  

(§ 58 školského zákona) 

 

Konečný stav  

rozmístění žáků 

Procentuální 

podíl 

rozmístění žáků 

Gymnázia 2 
 71% 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 18 

Střední vzdělání s výučním listem 8 29%  

Neumístěno 0 0% 

Počet žáků 9. tříd celkem 28 100% 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování na konci školního roku 

 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 2 0,77 % 

3. 0 0% 

 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

261 181 0,81 
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Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Minimální preventivní program je vypracován na každý školní rok. Jsou v něm vytýčeny cíle 

nespecifické (utváření optimálního klimatu ve škole, výchova ke zdravému životnímu stylu). 

Daří se nám zapojit děti a jejich rodiče do volnočasových aktivit. O tom svědčí účast našich 

žáků na kulturních vystoupeních pro veřejnost, v soutěžích, olympiádách, kroužcích, na 

divadelních představeních, na besídkách pro rodiče, víkendových výletech, ekologických  

a sportovních aktivitách. 

V plánu jsou také stanoveny cíle specifické, zaměřené na aktuální problémy ve třídě nebo ve 

skupinách žáků. 

Uskutečněné aktivity:  

Adaptační program pro 6. A a 6. B třídu  - proběhl letos už potřetí v prostorách místní 

střelnice za vedení zkušených lektorek ze sdružení Eurotopia v Opavě. 

Utužování nového třídního kolektivu 6. B třídy – odpolední výlet (opékání špekáčků  

u řeky). 

Kurz dopravní výchovy pro 4. třídu – praktické i teoretické dovednosti a získání průkazu 

cyklisty.  

Dopravní soutěž mladých cyklistů ve Středisku volného času v Krnově. 

Zapojení do projektu e Twinning – portál slouží k projektovému vyučování mezi 

partnerskými školami v Evropě; podařilo se nám získat 3 certifikáty Quality Label za tyto 

projekty: Amazing year, Příroda čaruje, Kniha není nepřítel - rozvoj čtenářské gramotnosti, 

Národní eTwinningová cena pro 1. stupeň základní školy. 

Evropský den jazyků – divadelní soubor „Azyzah theatre“ zahrál pro 3. -7. třídu v tělocvičně 

příběhy anglických autorů v originále; žáci 8. třídy pracovali s tablety v aplikaci PIC 

COLLAGE a vytvářeli obrázkovou koláž na téma „Místo mých snů“; žáci 9. třídy vytvářeli  

v rámci partnerského projektu s prvňáčky „Máme se“ evropskou knihovnu pozdravů.  

Mezinárodní den vegetariánů – prezentace žáků Žárovky pro třídní kolektivy (výhody, 

rizika…); projekt byl završen vegetariánským obědem ve školní jídelně. 

MTBcross – závod na horských kolech okolo Stříbrného jezera. 

Projekt Třídíme odpad – exkurze žáků 2. a 3. třídy na třídičku odpadů Technických služeb 

v Opavě. Zážitkový program Recyklohrátky – jak se chovat v lese. 

Outdoorové odpoledne s iPady – pro žáky a rodiče připravila žákovská rada ve spolupráci 

s redakční radou školního časopisu (občerstvení zajistilo SRŠ). 

Pouštění draků – spolupráce žáků 8. třídy s MŠ Neplachovice; drakiáda v 1. třídě 

Pěvecká a výtvarná soutěž - pořádala nezisková organizace Eurotopia v kostele sv. Václava 

v Opavě – rozvoj talentu a sebevědomí. 

Tvořivé dílny – pro 6. a 7. třídu – rozvoj zručnosti (průběžně během školního roku). 
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Oslavy svátku Halloween – projektové dopoledne na 1. stupni.  

Výstava „Korunovační klenoty na dosah“ - v Městském muzeu v Krnově v prostorách 

Flemmichovy vily, pro 5. - 9. třídu; poznávání památek a okolí města.  

Patronát žáků 9. třídy nad prvňáčky pod názvem Máme se. 

Divadelní představení ve Slezském divadle v Opavě – pro žáky během školního roku (např. 

Babička drsňačka – o soužití mladé a staré generace). 

Medvědí ministezka, IX. ročník – víkendová soutěž v zámku v Neplachovicích, žáci vyšších 

ročníků připravili soutěže mladším dětem. 

Zdravé stravování – kuchař Zdeněk Diatka vařil opět dětem ve školní jídelně, představil 

nové trendy. 

Bohatá činnost žákovské rady Žárovky a Žárovičky (sběr papíru, soutěže, projektový den 

k Mezinárodnímu dni vegetariánů, Podzimní den aj.). 

Víkendové akce turistického kroužku KNOT (vánoční trhy v Olomouci, cyklovýlety, 

turistické výšlapy aj.). 

V rámci projektu Hasík seznámili hasiči z Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje druháčky a šesťáky s náročnou a zodpovědnou prací hasičů. Hasiči 

dětem ukázali svou výstroj a pracovní pomůcky. Žáci zhlédli i zajímavé video, kde získali 

informace o tom, jak se zachovat v krizových situacích.  

Vánoční besídky s bohatým programem pro rodiče, vánoční tvoření s rodiči ve školní 

družině. 

Kreativní vánoční tvoření – víkendová akce 4. třídy 

Česko-polská spolupráce – setkání s Mikulášem v polském Prudniku. 

Projekt Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata – zapojení prvňáčků. 

Projektové dny s rodilým mluvčím. 

Dny dětského čtení – Evropa čte a my čteme s ní. 

Fandíme českému hokeji – projektový týden ve školní družině. 

Zdařilé byly akce konané ve spolupráci s OÚ, SRŠ, MŠ, TJ Sokol Neplachovice: Advent 

na zámku - žáci předvedli vystoupení pro veřejnost, postarali se o část výzdoby, s učiteli 

přichystali vánoční dílny, měli prodejní stánek s vlastními výrobky. Také připravili výzdobu 

sálu na školní ples. Dále se účastnili vystoupení pro důchodce, také k vítání občánků, dále 

žáci pomáhali na akci Čarodějná stezka odvahy, školní divadelní soubor Bavidlo připravil 

vystoupení pro MŠ a ostatní žáky. Vydařená byla také školní akademie v areálu střelnice 

v Neplachovicích – zapojení všech tříd i MŠ a družiny. 

Také v letošním školním roce probíhal projekt SOPTÍK ve školní družině, ve spolupráci  

s místními dobrovolnými hasiči. Děti 1. třídy získaly základní vědomosti v požární výchově  

a prohlédly si hasičskou zbrojnici v Neplachovicích, měly možnost vyzkoušet si i praktické 

věci – vázání uzlů, pořadová cvičení, hašení ap.  
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Projekt „Pomáháme zvířatům“ – sběr kaštanů a žaludů. 

Pasování na Rytíře řádu čtenářského – 1. třída – pravidelné návštěvy Místní knihovny 

Pavla Křížkovského zakončené slavnostním ceremoniálem za účasti rodičů. 

Den off-line – žáci včetně učitelů si v tento den mohli vyzkoušet, jaké to je alespoň jeden den 

fungovat bez moderních technologií. Letos jsme znovu zapojili rodiče – odpoledne se mohli 

dostavit do školy a účastnit se připravených aktivit. 

Ekologické aktivity -  Den Země – úklid v sousedních obcích. 

Turnaj v SUDOKU – účast žáků v soutěži pořádané Hráčskou asociací logických her  

a sudoku. 

Beseda s vězeňkyněmi a psychologem v prostorách opavského magistrátu – pro 9. třídu. 

Výchovný koncert hudební skupiny Jumping Drums – pro 1. - 9. třídu 

Badatelská konference – prezentace projektů žáků přírodovědného kroužku na střední 

průmyslové škole v Ostravě. 

Běháme pro handicapované děti – JOY RUN – letos proběhl 4. ročník závodu. Jde  

o šestikilometrový běh v Městských sadech v Opavě na podporu handicapovaných dětí. Cílem 

bylo sestavit tým a společně s handicapovanými dětmi ve sportovním vozíčku vyrazit na 

běžeckou trať, aby i tyto děti mohly zažít pocit ze sportovního výkonu. Organizátoři využijí 

peníze ze startovného a z dobrovolných příspěvků pro nákup pomůcek právě pro tyto děti. 

(Přispěli jsme částkou 4000 Kč). 

Škola v přírodě – pro žáky 2. - 5. třídy - celotýdenní pobyty s pestrým programem. 

Hlavolamy z celého světa – beseda se známým sběratelem v knihovně v Holasovicích.  

Účast na řadě sportovních soutěží. Školní výlety. 

Školní projekt „Tak šla historie“ - cílem je rozšířit historické povědomí mládeže. Žáci od  

6. do 9. třídy se účastní exkurzí, výstav, ve výtvarné výchově malují např. stavby z různých 

historických období, připravují prezentace na daná témata, sledují dokumentární i hrané filmy 

k problematice. Žáci 9. třídy se účastnili Dne veteránů – pietního aktu na místním hřbitově, 

byli na exkurzi v Památníku 2. světové války v Hrabyni. Žáci navštívili i muzeum Slezský 

venkov v Holasovicích (6. -9. třída). 

Letos jsme se opět zaměřili na fenomén, kyberšikanu a její důsledky (informatika, 

výchova ke zdraví, výtvarná výchova).  

Tradicí se staly návštěvy budoucích šesťáků. Brumovičtí žáci přijeli k nám do školy  

a místní děti jim připravily program, dárky, ukázaly školu. Oba kolektivy se tak částečně 

poznají už před nástupem do 6. třídy.  

Témata prevence jsou zakomponována v našem ŠVP „Učíme se pro život“ a učitelé je 

zařazují do výuky podle svých tematických plánů. 

Ve vestibulu školy je nástěnka zaměřená na prevenci (důležitá telefonní čísla a aktuality).  

Odebíráme časopis Prevence, kde je řada námětů a aktuálních informací k prevenci. 
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Setkání Týmu pro mládež Opava a školních metodiků prevence v rámci dnů restorativní 

justice – v budově okresního soudu v Opavě – ukázkové soudní líčení s mladistvými. 

Naši pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v oblasti prevence (různá školení KVIC, školení 

pro sborovnu, Krajská konference k prevenci rizikových forem chování v Malenovicích, 

apod.). Metodička prevence se pravidelně účastní schůzek metodiků prevence.  

Na plnění programu prevence se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci, všechny 

problémy se snažíme řešit neodkladně. Dobrá je spolupráce pedagogických pracovníků – 

rychlá informovanost o negativních jevech a rychlé řešení. Poskytujeme školní poradenské 

služby.   

 

Výskyt rizikových forem chování (jen řešené případy): 

Riziková forma chování Počet 

případů 

Počet 

žáků 

Špatné vztahy mezi žáky 1 - 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu (ostrakizace) 2 0 

Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování 0 - 

Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, 

sociální sítě) k opakovanému záměrnému psychickému ubližování 
0 - 

Projevy rasismu a xenofobie 0  

Závažné přestupky vůči školnímu řádu - 0 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy - 2 

Záškoláctví - 0 

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů) - 2 

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, extrémní 

sporty atd. 

- 0 

Rizikové chování v dopravě - 0 

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality - 0 

Poruchy příjmu potravy - 0 

Sebepoškozování a autoagrese - 2 

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy - 0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte - 0 

Užívání tabáku - 3 

Užívání alkoholu - 0 

Užívání konopných látek (např. marihuana, hašiš) - 0 

Užívání dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.) - 0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry - 0 
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Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů  

Čtenářská gramotnost 2 

Jazykové vzdělávání, Erasmus+ 4 

Sportovní a jiné vzdělávání 3 

Výchovy 1 

Příprava občanů k obraně států 1 

Právní povědomí, metodické poradny, administrativa ŠOL 3 

Školní stravování 3 

Klima třídy 2 

ČŠI- inspirace pro zkvalitňování výuky 1 

Předškolní diagnostika, prevence 2 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 

Studium k výkonu specializovaných činností – koordinátor ŠVP 1 

ICT – správa iPadů 4 

Sborovna – Rizika internetu a komunikačních technologií 17 

 

 

 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Školní rok 2018/2019 byl naplněn tradičními aktivitami, jejichž vrcholem byla školní 

akademie.  

Velmi oblíbené jsou návštěvy představení Slezského divadla v Opavě, které žáci vnímají 

jako společenskou událost. Pedagogové pečlivě vybírají vhodné divadelní hry pro určitou 

věkovou skupinu žáků. Letos po nemalých problémech s objednáváním představení se nám 

podařilo zajistit návštěvu pro všechny ročníky. Žáci nižšího stupně zhlédli pohádku Karla 

Jaromíra Erbena O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce, stejný autor napsal předlohu pro 

představení, které navštívili sedmáci, což bylo divadelní ztvárnění balad z knihy Kytice.  

Nejpopulárnějším a téměř nedostupným představením v této sezoně byla Babička drsňačka 

podle populární knihy Davida Walliamse. Nakonec se u této komedie mohli pobavit žáci 6., 8. 

a 9. ročníku. Škola využila jako každý rok nabídky krnovského amatérského divadelního 

souboru Červiven, který předvedl žákům čtvrtého až šestého ročníku hru Duch do domu. 

Velmi nadšení byli žáci z výchovného koncertu v podání bubenické skupiny Jumping 

Drums. Žáci nižšího stupně se nejednou účastnili dalších kulturních aktivit společně 

s mateřskou školou. 

Kulturním centrem školy je školní knihovna.  Stala se místem pro setkávání čtenářů ať  

o přestávkách či v době vyučování, místem pro besedy, soutěže, promítání a zejména konání 

tzv. čtenářských dílen (v rámci hodin českého jazyka) a zájmového kroužku Čtenářský 
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klub, které mají podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků. Starost o knihovnu a půjčování 

knih si vzaly na starost žákyně 7. tříd. Zkušenosti s uvědomělým čtením uplatnily tyto dívky - 

„knihomolky“ v projektu Dny dětského čtení v rámci akce Evropa čte dětem. Do projektu 

se zapojila také čtvrtá třída. Knihovna se stala také místem vystoupení členů souboru Bavidlo, 

kdy recitovali úryvky svých oblíbených knih. Recitační odpoledne bylo nazváno „Řekni mi, 

co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi“. Mnoho našich žáků navštěvuje také často Místní knihovnu 

Holasovice a zapojuje se úspěšně do soutěže Sbírání perel. Žáci první třídy docházeli 

v druhém pololetí do knihovny pravidelně, aby se pod vedením paní knihovnice učili být 

uvědomělými čtenáři. Vyvrcholením jejich činnosti byla slavnost za účasti rodičů 

a představitelů obce nazvaná Pasování na rytíře řádu čtenářského. 

Žáci naší školy se nejen účastní připravených kulturních programů, ale také jsou sami tvořiví 

v oblasti kultury, připravují pod vedením svých pedagogů představení pro spolužáky, 

rodiče nebo veřejnost. Učí se zodpovědnosti za společné dílo, zažívají radost z úspěchu. 

V naší škole stále pracují soubory zaměřené na kulturu. Velkou tradici má pěvecký sbor žáků 

4. - 9. tříd, kterému se věnovali Vladimíra Vašinková a Leon Vašinka, dramatický soubor 

Bavidlo žáků vyššího stupně vede Blažena Wertichová, dramatický soubor Kašpaři žáků 

nižšího stupně Ludmila Volná, kroužek rytmiky ve školní družině Jitka Schoppiková a Jana 

Pietroňová a vedoucí Flétničky je Hana Grigorová. Výsledky své práce předvedli během 

školního roku mnohokrát na veřejnosti. Zajišťovali kulturní program na Vítání občánků 

v Neplachovicích a Holasovicích, na schůzi Sdružení rodičů, na školním plese, na oslavě Dne 

učitelů, na setkáních důchodců v Neplachovicích a Holasovicích a na setkáních jubilantů. 

Veřejností velmi očekávanou akcí je Advent na zámku, kde se naši žáci představují vždy 

s novým programem. Ani tentokrát jsme diváky nezklamali, nacvičili jsme operku Červená 

karkulka, jež byla přijata s velkým nadšením.  

Největší akcí letošního roku byla školní akademie 26. května, která byla spojena se 

zahájením nové sezony ve sportovním areálu v Neplachovicích. Na velkém pódiu 

v prostorách střelnice se vystřídalo 230 účinkujících žáků. Sedm tříd vyslalo na pódium plný 

počet žáků, další výběr žáků, ovšem každá třída měla své zástupce na pódiu, ať již jako 

hudebníky, gymnastky, tanečnice či moderátorky. Zásluhou pečlivé přípravy, příjemného 

prostředí a příznivého počasí byla akce bohatě navštívena a kladně hodnocena. Naši žáci také 

obohatili kulturní program na Obecních slavnostech v Holasovicích. 

Vrcholem činnosti dramatických souborů je nácvik pohádky pro děti.  Kašpaři i Bavidlo je 

následně předvedly ve škole mladším spolužákům, seniorům na jejich setkání a pak se vydaly 

na cesty za dětmi mateřských škol v Neplachovicích, Loděnici, Skrochovicích a Brumovicích 

a za žáky Základní školy v Brumovicích. 

Úspěch zažili žáci vyššího stupně v pěvecké soutěži organizace Eurotopia, získali hned dvě 

třetí místa. 

Projekt Máme se… spojuje žáky 1. a 9. třídy. Nejstarší žáci na škole jsou kamarády 

a pomocníky nejmladších žáčků. Vítají je na začátku roku, pomáhají při různých činnostech, 

např. u slavnosti Předávání slabikářů a nakonec prvňáčci vyprovodí své velké „kámoše“ 

v závěru roku ze školy. Prvňáčci se letos zapojili do krásného programu s názvem Ježíškova 

vnoučata, což je projekt Českého rozhlasu. Děti vytvořily vánoční přání pro opuštěné 

seniory.  
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Činná v oblasti kultury je i školní družina, a to v oblasti výtvarné, pěvecké, ve výchově ke 

čtenářství. Účastní se soutěží, vystupují pro spolužáky i na veřejnosti.   

Kulturní podněty přinášejí i žákovské rada Žárovička a Žárovka. Oblíbený mezi žáky 

i pedagogy je školní časopis Poděs, pracovitou a nadšenou redakční radu tvořenou z žáků 

různého věku vede Ludmila Volná. 

Žáci školy se i letos zapojili do výzdoby budovy místního zámku při akcích pořádaných obcí 

Neplachovice. Při Adventu na zámku vyzdobili zámecká zákoutí obrázky i prostorovými 

pracemi a zajistili vánoční tvůrčí dílnu. Výtvarné práce žáků zdobí samozřejmě i prostory 

školy, jsou pravidelně tematicky obměňovány. V nově vybavených dílnách se scházejí 

kroužky zaměřené na tvůrčí výtvarnou činnost – Tvořivé ručičky, Tvořivé ručky a Tvořivé 

ruce, jsou do nich zapojeny děti od nejmladších po nejstarší. 

K rozvoji kulturního vzdělání patří cestování. Zájem o turistiku a poznávání rozvíjel 

turistický kroužek. Jeho členové, rodiče a další příznivci navštívili např. rozhlednu Ježník, 

opevnění v Darkovičkách, adventní trhy v Olomouci. Žáci nižšího stupně se vydali do 

zahraničí, do polského Prudniku na mezinárodní Setkání s Mikulášem. Osmáci se zúčastnili 

programu ve Velkém Světě techniky v Ostravě. Několik tříd se svými třídními učiteli 

podniklo výlet do Krnova, kde zhlédli ve Flemichově vile výstavu Korunovačních klenotů. 

Žáci deváté třídy navštívili v rámci výuky dějepisu Muzeum války v Hrabyni. Všechny třídy 

podnikly na konci roku třídní výlety do různých míst našeho kraje, případně dalších 

moravských krajů, žáci nižšího stupně si užili pobytu v přírodě ve Zlatých Horách. 

Všechny akce, které škola pořádá nebo kterých se žáci účastní, jsou pravidelně zveřejňovány 

na webových stránkách i s foto nebo video dokumentací.  

  

Účast na olympiádách a soutěžích 

Září  

 Nejdelší účtenka Lidl – účast - 8. třída 

 Závody MBTcross Stříbrné jezero 

 kategorie mladší žáci – 2. místo  

 smíšená štafeta – 4. místo                                                            

Říjen  

 Soutěž pěveckých talentů Opava  

 duet - 3. místo  

 malá pěvecká skupina – 3. místo                                                         

Prosinec 

 Florbalový turnaj v Opavě 

 mladší žáci – 3. místo 

 Vánoční školní turnaj ve stolním tenise   

Leden  

 Matematická olympiáda – okresní kolo Opava   

 Okresní kolo ve šplhu  

 družstvo mladších žáků – 8. místo  
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 jednotlivci – 4. místo a 10. místo 

Únor 

 Turnaj SUDOKU – Opava 

 družstvo žákyň 8. třídy – 3. místo 

 Olympiáda v anglickém jazyce 

 mladší žáci – 9. místo 

 Olympiáda v zeměpise 

 Soutěž gymnastických družstev – Opava 

 okresní kolo – 2. místo, postup do krajského kola 

Březen 

 Soutěž gymnastických družstev – Frýdek Místek 

 krajské kolo – 2. místo, postup do republikového kola 

 Soutěž počítačových dovedností BAJTÍK – okresní kolo  

 žákyně 6. třídy – 4. místo 

Duben 

 Soutěž gymnastických družstev – celostátní kolo  

 Praha – 6. místo 

 Soutěž v jazyce anglickém FUNNY ENGLISH – Opava  

 5. třída – účast 

 Turnaj ve vybíjené – okrskové kolo – Opava  

 4. a 5. třída – 2. místo 

 Turnaj v badmintonu – Háj ve Slezsku 

  2x – 1. místo                                                              

 Soutěž v technických dovednostech – Opava  

 1. místo (72 soutěžících) 

 Rytmika – soutěž družin – Opava  

 2. místo 

Květen 

 Pohár rozhlasu (Atletický víceboj) 
 mladší žáci -  8. místo 

 starší žákyně – 5. místo 

 individuální výkony: běh na 60m  - 2. a 3. místo                                                                            

 Výtvarná soutěž školních družin „Dopravní prostředky“ – Opava 

 2. místo 

Červen   

 Závody na kolečkových bruslích - podzemní garáže OC Breda, Opava 

 1. místo – 2x 

 2. místo – 2x 

 3. místo – 3x 
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Mimoškolní běžecké závody 

 

Sportovní soutěž: JOY RUN 
Datum:  Květen 2019  

Kategorie:  Běh na podporu handicapovaných dětí   

   6. – 9. třída  

Počet žáků:  28 žáků 

Místo konání:  Městské Sady, Opava 

 

Sportovní soutěž: Rainbow Run 
Datum:  Květen 2019  

Kategorie:  Běh na podporu handicapovaných dětí   

Počet žáků:  7 žáků 8. třídy  

Místo konání:  Oblast Dolní Vítkovice, Ostrava 

 

Sportovní soutěž: Breda City Trail 
Datum:  Červen 2019  

Kategorie:  Běžecký závod na 5 km    

Počet žáků:  5 žáků 8. třídy  

Místo konání:  Opava 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Cílem EVVO je vedení žáků k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím, 

tak aby se udržela jeho kvalita i v budoucnu. Obsahem je vytváření pozitivních postojů 

k životnímu prostředí, znalost prostředí nejbližšího okolí a pochopení provázanosti různých 

oblastí jako je ekologie, přírodopis, zeměpis, chemie, dějepis, finanční gramotnost nebo 

výchova ke zdraví a občanství. 

 

Činnost v rámci EVVO: 

 rozvíjení teoretických znalostí a dovedností v rámci ŠVP  

 doplnění teoretických znalostí o praktické ukázky přírodnin a ekosystémů v okolí školy – 

byliny, dřeviny, živočichové, houby, horniny, přírodní a umělé ekosystémy 

 úklid v okolí školy v rámci praktických činností a Dne Země 

 realizace školního pozemku, pěstování bylin a zeleniny 

 třídění odpadu – plasty, baterie, papír, elektrospotřebiče 

 návštěva výstavy ovoce a zeleniny, moštárny, Velkého světa techniky v Ostravě 

 výlety KNOT: Ježník, Bruntál, přechod Jeseníků (Ramzová – Karlova Studánka) Frenštát 

pod Radhoštěm (Velký Javorník), Vítkov (Podhradí), škola v přírodě (Zlaté hory),  

 exkurze: Závislost bere lidem soudnost, Národní památník II. světové války, Darkovičky 

Planetárium Ostrava 

 konference: Badatelská konference v Ostravě 

 Pomáháme zvířatům – sběr kaštanů a žaludů 

 Medvědí ministezka 

 Den Offline 

 Zdravá školní jídelna, Ovoce do škol 



14 

 

Dopravní výchova 

I ve školním roce 2018/2019 se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili výuky dopravní výchovy. Její 

teoretická část proběhla během šestnácti vyučovacích hodin. Veškeré nové informace  

o pravidlech silničního provozu jsme se snažili opírat o zkušenosti žáků. Tento způsob vedení 

dopravní výchovy se u nich setkal s velmi kladnou odezvou. K tématu měli rozhodně co říci. 

Neobešli jsme se také bez pracovních listů, názorných dopravních značek a zkušebních testů. 

Velkou oporou nám byla práce s tablety, které umožnily simulovat komplikované situace na 

křižovatkách. 

Praktická část dopravní výchovy 

Trénink, který přibližuje podmínky jízdy na silnici, absolvovali žáci na dětském dopravním 

hřišti Střediska volného času Méďa v Krnově. Během něj vyšlo najevo, že žáci ovládají 

pravidla silničního provozu, ale neumí je aplikovat v praxi. Bylo jim tedy vštěpováno pravidlo 

„rychlost není výhodou“. Žáci byli nabádáni, aby jezdili raději pomaleji, díky čemuž 

dosáhnou přesnější jízdy. Pravidelné cvičení přinášelo dobré výsledky.  

Tato výuka probíhala pod vedením zaměstnanců SVČ Méďa v následujících termínech: 

 9. října 2018 

 17. května 2019 

 12. června 2019 

 

Závěrečné zkoušky 

12. června žáci absolvovali pod dohledem zaměstnanců SVČ Méďa a zástupců Městské 

policie Krnov závěrečné zkoušky. Skládaly se z části teoretické a praktické. 

Výsledky závěrečných zkoušek potvrzují, že výuka dopravní výchovy v ZŠ a MŠ 

Neplachovice má své opodstatnění. Z dvaceti přítomných žáků získalo průkaz cyklisty 

šestnáct z nich. Žákyně Anna Kořistková a žák Lukáš Warisch se stali nejlepšími účastníky  

a byli přítomnými hodnotiteli jmenovitě pochváleni. Vysoká procentuální úspěšnost žáků nás 

nejen těší, ale také motivuje k další práci. 
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Přehled zájmové činnosti ve školním roce 2018/2019 

Název Třída Den Hodina Vyučující 

Pěvecký sbor  IV. – IX. čtvrtek  1400 – 1445 Mgr. Leon Vašinka 

Mgr. Vladimíra Vašinková 

Tvořivé ručičky   I. - II.    pondělí 1230 – 1330 Lenka Gorčicová 

Tvořivé ručky  III. – V. středa 1400 – 1445 Mgr. Ludmila Volná 

Tvořivé ruce VI. – IX. formou tvořivé dílny – např. 

jednou za měsíc 
Mgr. Blažena Wertichová 

Angličtina hrou I.  úterý 1300 – 1345 Mgr. Hana Grigorová 

Anglický jazyk II. – III. pondělí 1300 – 1345 Mgr. Klára Střížová 

Projektová angličtina  IV. – V. čtvrtek 1400 – 1530 Mgr. Klára Střížová 

eTwinningová angličtina VI. – IX. pondělí 1400 – 1530 Mgr. Klára Střížová 

Povídej si se mnou   I. úterý 1300 – 1345 Mgr. Klára Střížová 

Povídej si se mnou II. pondělí 1245 – 1330 Mgr. Ivana Kořistková 

Čtenářský klub IV. a VI. úterý 1250 – 1330 Mgr. Ludmila Volná 

Přírodovědný kroužek VI. – IX. pátek 700 – 745 Mgr. Radek Hnilica 

Dramatický kroužek Kašpaři I. – V. čtvrtek 1400 – 1445 Mgr. Ludmila Volná 

Dramatický kroužek  Bavidlo VI. – IX. pondělí 1400 – 1500 Mgr. Blažena Wertichová 

Flétnička I. – V. pondělí 1300 – 1345 Mgr. Hana Grigorová 

Modelářský kroužek V. – IX. pondělí 1400 – 1530 Mgr. Leon Vašinka 
Žárovka VI. – IX. pondělí 715 – 755 Mgr. Ivana Vaňková 

Žárovička II. – V. pondělí 715 – 745 Mgr. Klára Střížová 

Redakční rada - Poděs I. – IX. úterý 1400 – 1500 Mgr. Ludmila Volná 

Sportovní hry VI. – IX. pondělí 1445 – 1540 Mgr. Jakub Machel 

Deskové hry VI. – IX. čtvrtek 1400 – 1530 Mgr. Jakub Machel 

Paličkování  začátečníci  úterý 1315 – 1400 Mgr. Tereza Pethsová 

Paličkování pokročilí středa 1315 – 1400 Mgr. Tereza Pethsová 

Družináček  I. – III. středa 1500 – 1600 Iveta Johnová 

Vybíjená III. – VI. čtvrtek 1500 – 1600 Miluše Košinarová 

Deskové a pohybové hry II. – IV. pondělí 1445 – 1530 Jana Lhotská 

Vaření I. – V. pondělí 1400 – 1500 Šárka Petlachová 

KNOT  sobota 1 x za měsíc Mgr. Jakub Machel 

Hra na klavír bude probíhat dle zájmu dětí Mgr. Leon Vašinka 
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Přehled mimoškolní zájmové činnosti 

Název Třída Den Hodina Vedoucí kroužku 

Střelecký kroužek II. – IX. úterý 1600 – 1730 Pavel Vaněk 

Rytmika  I. – V. úterý 1445  - 1545 Marie Černohorská 

Gymnastika   I. – V.  pátek 1330 – 1600 
Lenka Šebelová  

Tereza Pethsová 

Florbal  II. – IX. pondělí 1600 – 1800 FIT Sports Club 

Rybářský kroužek I. – IX. pátek 1300 – 1430 Luděk Pater 

 

 

Část IX. 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve škole neproběhla inspekční činnost ze strany ČŠI. 

Další kontroly: 

Ve dnech 31. 10 a 21. 11. 2018 proběhla veřejnosprávní kontrola u podřízené příspěvkové 

organizace, kterou vykonala paní Miroslava Gödrichová. 

Výsledky kontrol: při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. V rámci metodické pomoci byly 

zodpovězeny dotazy a navrhnuty konkrétní postupy.  

Dne 23. 10. 2018 uskutečnila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě v naší organizaci další kontrolu, jejímž předmětem bylo plnění povinností 

dle platné legislativy – státní zdravotní dozor byl proveden ve školní jídelně. Nedostatky 

nebyly uvedeny. 

Dne 6. 12. 2018 uskutečnila Všeobecná pojišťovna České republiky v naší organizaci 

kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného. Bez opatření. 

Dne 3. 5. 2019 uskutečnil Dům zahraniční spolupráce v naší organizaci kontrolu realizace 

schváleného projektu Erasmus+ číslo 2017-1CZ01-KA101-035242. Nebyly shledány žádné 

nesrovnalosti či nedostatky. 
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Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

 

1) Rozpočet státní – KÚ  

Účelový 

znak 
Ukazatel 

 

Poskytnuto 

 

Skutečně 

použito  

k 31.12.2018 

  Neinvestiční dotace celkem 17 361 733,00 17 361 733,00 

  v tom:     

33353 Přímé náklady na vzdělávání -NIV celkem 17 326 733,00 17 326 733,00 

  z toho:     

         a) platy zaměstnanců 12 492 260,00 12 492 260,00 

         b) OON pedagogických zaměstnanců 30 000,00 30 000,00 

        c) zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění)  4 257 733,00 4 244 569,39 

        d) příděl do FKSP 249 846,00 250 693,90 

        e) ONIV 296 894,00 309 209,71 

33070 Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 – II .etapa 35 000,00 35 000,00 

33063 Neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 956 058,00 956 058,00 

  z toho:     

  2. zálohová platba, z toho: 382 423,20 511 623,00 

33063 Neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 1 538 626,00 0,00 

  z toho:     

  a) evropský podíl 1 307 832,09 0,00 

 b) národní podíl 230 793,91 0,00 

 

2) Rozpočet – Obec (zřizovatel) 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola 2 270 000,00 2 397 174,75                 -127 174,75 

Mateřská škola 300 000,00 366 175,34                  - 66 175,34 

Školní jídelna 770 000,00 731 383,87                     38 616,13 

 3 340 000,00 3 494 733,96     -154 733,96 

    

Dotace na pitný režim 9 000,00 9 000,00 0,00 

Dotace na LVK 8 000,00 8 000,00 0,00 

    

Σ provozní prostředky 3 357 000,00  3 511 733,96                - 154 733,96 

Investiční prostředky 399 000,00 399 000,00 0,00 

Dotace na odpisy 130 355,85   
Nařízený odvod z odpisů  130 355,85  

Vlastní zdroje:    

ZŠ - Školní družina 40 770,00   

Mateřská škola 39 520,00   

Celkem 80 290,00   

 Rozpočet  

+ vlastní zdroje 

Čerpání Zůstatek 

Základní škola 2 310 770,00 2 397 174,75                   -86 404,75 

Mateřská škola 339 520,00 366 175,34                  - 26 655,34 

Školní jídelna 770 000,00 731 383,87                   38 616,13 

Celkem 3 420 290,00 3 494 733,96                  - 74 443,96 
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3) Obec – (zřizovatel) -  návratná finanční výpomoc – náklady projektu IROP  

 NFV Čerpání Zůstatek 

Základní škola    
 2 163 063,00 2 163 063,00 0,00 

Celkem 2 163 063,00 2 163 063,00 0,00 

 

4) Příspěvky – Obec Holasovice 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola    

Příspěvek na LVK 10 000,00 10 000,00 0,00 

Celkem 10 000,00 10 000,00 0,00 

 

5) Příspěvky – Obec Úvalno 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola    

Příspěvek na LVK 1 000,00 1 000,00 0,00 

Celkem 1 000,00 1 000,00 0,00 

 

6) Příspěvky – Obec Brumovice 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola    

Příspěvek na LVK 10 000,00 10 000,00 0,00 

Celkem 10 000,00 10 000,00 0,00 

 

7) Zdroje získané VHČ:  a) Příjmy z pronájmu tělocvičny - VHČ 

    b) Příjmy z VHČ ŠJ – cizí strávníci     

 Skutečné výnosy Skutečné náklady Rozdíl - ZISK 

ZŠ - tělocvična 50 400,00 50 400,00 0,00 

ŠJ – VHČ  587 780,00 571 113,27 16 666,73 

Celkem 638 180,00 621 513,27 16 666,73 

    

8) Rozpočet – FKSP – dle Vnitřního předpisu k FKSP 

Rozpočet Čerpání Zůstatek 

286 164,63 286 164,63 0,00 

Skutečnost – FKSP (účet 243) Čerpání – FKSP (účet 243) Zůstatek – FKSP (účet 243) 

304 753,25 251 580,30 53 172,95 

   

Zůstatek účtu 412 k 1. 1. 2018 Základní příděly za 1-12/2018 Čerpání za 1-12/2018 

67 333,99 255 942,06 239 761,00 

   

  Zůstatek účtu 412 k 31. 12. 2018 

  83 515,05 

 

Závěr:  

Hospodaření se svěřenými finančními prostředky v roce 2018 bylo v průběhu roku vyrovnané,  

prostředky byly efektivně a účelně využity dle rozpočtových pravidel.  

Nerozpočtované náklady vzniklé ke konci roku byly uhrazeny z rezervního fondu organizace. 
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Část XI. 

 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola je zapojena do mezinárodní online spolupráce škol eTwinning. Aktivita 

eTwinning je iniciovaná Evropskou komisí a je do ní k dnešnímu dni zapojeno přes 495 000 

učitelů z více než 180 000 škol, které společně pracují v různých vzdělávacích projektech na 

portálu www.etwinning.net. Činnost aktivity eTwinning v České republice je administrována 

Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) – Národním podpůrným střediskem pro 

eTwinning. Veškeré služby aktivity eTwinning jsou školám poskytovány zdarma.  

Certifikát Quality Label je udělován inovativním projektům, které splňují kritéria kvality  

a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe. Projekt paní učitelky 

Střížové „Kniha není nepřítel“ postoupil do finále Národních cen eTwinning 2018.  

 

V rámci projektu Cizí jazyky pro všechny hrazeného z grantu Erasmus+, který je 

spolufinancován Evropskou unií, vycestovali tři pedagogové během hlavních prázdnin na 

zahraniční mobilitu. Dva týdny se jazykově vzdělávali na Maltě a ve Francii. Zdokonalili se 

v anglickém a francouzském jazyce a načerpali informace o nových metodách práce pro 

výuku anglického jazyka na druhém stupni ZŠ a francouzského jazyka na 1. stupni formou 

zájmového kroužku. Své získané poznatky upotřebí v následujícím školním roce. Jejich žáci 

se mohou těšit na nové formy práce nejen přímo ve vyučování (metoda CLIL), ale také 

v zájmových útvarech, které jsou zaměřeny na rozvoj jazykových kompetencí. 

 

 

Část XII. 

 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

Projekty MŠMT a EU 
Podpora společného vzdělávání na ZŠ a 

MŠ Neplachovice II 
1 538 626,- 

projekt v 

realizaci 

Obec Holasovice Dotace LVK 14 000,- 14 000,- 

Obec Brumovice Dotace LVK 13 000,-  13 000,- 

Obec Neplachovice Dotace LVK 8 000,- 8 000,- 

Obec Úvalno Dotace LVK 1 000,- 1 000,- 

Obec Holasovice Oprava podlahy a vybavení šaten 200 000,- 200 000,- 

Erasmus+ II. Cizí jazyky pro všechny 13 711 eur 
projekt v 

realizaci 

http://www.etwinning.net/
http://www.dzs.cz/
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Část XIV. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Organizace a další partneři, se kterými škola spolupracovala při plnění úkolů ve vzdělávání: 

 

Organizace a partneři, 

s kterými škola spolupracuje   
Obsahová náplň   

Obec Neplachovice 

Paní starostka navštěvuje hodiny prvouky a vlastivědy 

na 1. stupni, hodiny výchovy k občanství na 2. stupni. 

Prostřednictvím žákovské rady žáci vznášejí své 

postřehy směrem k zastupitelstvu (např. obnova atria). 

Obec Holasovice 
Žáci se účastní akcí obce Holasovice (např. vystupují na 

Dni obce apod.). Blízkou i vzdálenou minulosti nám 

zprostředkovává návštěva muzea Slezský venkov. 

ZŠ Brumovice 
Úzká spolupráce při přechodu žáků na 2. stupeň naší 

školy, spolupráce na projektech (vzájemné návštěvy). 

Slezské gymnázium Opava 
Využívání programů, které realizují studenti gymnázia – 

např. přednáška o poruchách příjmu potravy. 

Plavecká škola Opava 
Spolupráce při zajištění plavecké výuky pro žáky  

1. stupně. 

Knihovna Holasovice 

V rámci Pasování na rytíře Řádu čtenářského navštěvují 

žáci 1. třídy pravidelně knihovnu v Holasovicích. 

Knihovnu navštěvujeme i s žáky jiných ročníků – 

využíváme nabídky různých tematických programů.  

Kino Holasovice 
Kino využíváme i pro vystupování našich žáků – např. 

akademie, besídky apod. Využíváme rovněž vhodnou 

nabídku filmové produkce např. na Vánoce, Den dětí. 

AVZO TSČ ČR, základní 

organizace Neplachovice 

AVZO organizuje na naší škole mimoškolní činnost 

formou Střeleckého kroužku. Tato činnost je velmi 

prospěšná, vede žáky k trpělivosti, soustředění, 

sportovní disciplíně. 

Zemědělské družstvo Hraničář ZD nám dle potřeb umožňuje návštěvu družstva.  

Sbor dobrovolných hasičů 

Neplachovice, Holasovice 

Místní sbory navštěvuje velký počet žáků z naší školy. 

Mimo jiné nám umožňují realizaci preventivního 

programu Soptík, praktické ukázky své činnosti, besedy 

ve škole. 

TJ Sokol Neplachovice 
S TJ Sokol jsme realizovali školní akademii, žáci 

navštěvují fotbal pod vedením členů TJ Sokol, žáci 

vystupují na zahájení sportovní sezóny. 

Český zahrádkářský svaz, 

základní organizace Neplachovice  
Podílíme se na výstavách ČZS, navštěvujeme moštárnu.  

Baran - FMB, spol. s r. o. 
Dle aktuální potřeby žáci mohou navštívit sídlo firmy, 

které se nachází v Neplachovicích, vliv pro uplatnění na 

trhu práce. 

https://www.zsneplachovice.cz/pasovani-na-rytire-radu-ctenarskeho-2/
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Sdružení rodičů školy při ZŠ 

Neplachovice 

SRŠ nám pomáhá s financováním dopravy žáků na 

soutěže, financuje nám např. nákup sportovního 

vybavení. Žáci pomáhají s organizací Čarodějné stezky 

odvahy, zajišťují výzdobu a vystoupení na školním 

plese, který SRŠ organizuje. 

PPP Opava, SPC Opava 
Úzká spolupráce při depistáži a diagnostice žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, preventivní  

a intervenční programy. 

MMO 
Využívání nabídky preventivních programů, např. 

beseda s vězeňkyněmi pro žáky 9. třídy. 

Policie ČR, obvodní oddělení 

Velké Heraltice 

Spolupráce při zajištění prevence sociálně 

patologických jevů – besedy, návštěva školy. 

Obecní dům Opava – OKO Využívání nabídky animačních programů. 

Eurotopia 
Spolupráce při zajištění adaptačních aktivit pro žáky  

6. tříd. 

Gymnastika Opava  
Spolupráce při přípravě žákyň na soutěže ve sportovní 

gymnastice – krajské a republikové kolo 

FIT Sports Club 
Spolupráce při zajištění mimoškolní činnosti – florbal, 

podpora pohybové aktivity žáků napříč ročníky. 

Úřad práce Opava Spolupráce při volbě povolání žáků 9. třídy. 

KVIC Pravidelné využívání vzdělávacích akcí pro pedagogy. 

 

 

 

 

V Neplachovicích dne 30. 9. 2019       

         

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Ivana Pavlíková 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Školská rada na svém jednání schválila dne 10. 10. 2019 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

školní rok 2018/2019 
 

 
1. Podmínky materiální 

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Neplachovice. Má vlastní 

prostory, které se nachází nad jídelnou v prvním patře. Místnosti jsou barevně vymalovány  

a přizpůsobeny charakteru činností. K uskutečňování zájmových činností využíváme tři 

herny, společenskou místnost, sportovní místnost, kde je stůl na stolní tenis, školní hřiště, 

sportovní areál, zámecký park a tělocvičnu.  

 

2. Personální obsazení 

Ve školní družině pracují tři vychovatelky, které splňují kvalifikační předpoklady a dále se 

vzdělávají samostudiem pedagogické literatury, četbou odborných časopisů (odebíráme 

Speciál pro školní družiny) a účastí na vzdělávacích akcích. 

    

3. Počet účastníků zájmového vzdělávání 

Ve školním roce 2018/2019 bylo k pravidelné docházce do školní družiny zapsáno celkem  

90 žáků z 1. – 6. ročníku. Otevřena byla tři oddělení:                   

1. oddělení: 30 žáků z 1. a 5. třídy              

2. oddělení: 30 žáků z 2. a 5. třídy   

3. oddělení: 30 žáků z 3. a 4. třídy   

 

4. Provoz školní družiny                                

Provoz školní družiny probíhá ráno od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne od 11:30 hod. do 16:30 

hodin. 

 

5. Charakteristika zájmového vzdělávání 

 

Školní družina nabízí práci v zájmových útvarech, pořádá příležitostné akce, nabízí spontánní 

aktivity, umožňuje žákům odpočinek a přípravu na vyučování.  

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání „HRAJ 

SI, MYSLI, POZNÁVEJ…“. Obsah je zaměřen na oblast člověk a jeho svět. Snažíme se 

vytvářet pestrou a zajímavou skladbu činností a vybavit děti dostatkem námětů, jak lze 

vhodně vyplnit volný čas. Chceme, aby se děti ve školní družině cítily spokojeně. Naše úsilí 

směřuje k vytváření radostné atmosféry a komunikačního prostředí, posilujeme v dětech 

kladné city, pocit bezpečí. Vedeme děti k přátelským vztahům, ke schopnosti respektovat 

jeden druhého, ke vzájemné spolupráci - oddělení školní družiny jsou smíšená, starší žáci 

pomáhají mladším a předávají jim své zkušenosti. Vedeme děti k tvořivosti. Umožňujeme jim 

seberealizovat se - organizujeme výstavy tvořivosti. Vedeme děti ke zdravému životnímu 

stylu, k ochraně svého zdraví. Máme zajištěn pitný režim. Zaměřujeme se na prevenci 

sociálně patologických jevů. Do programu zařazujeme i ekologickou tématiku. 

 



23 

 

6. Aktivity školní družiny 

 

Ve školním roce 2018/2019 pracovaly při školní družině 3 zájmové kroužky.            

Družináček: 1. - 4. třída 

Vybíjená: 3. – 6. třída                      

Deskové a pohybové hry: 2. – 4. třída 

                      

Pořádali jsme příležitostné akce společné pro všechna oddělení školní družiny. Některých  

z nich se zúčastnili i rodiče. O všech akcích a činnostech školní družiny informujeme na 

webových stránkách školy. 

 

7. Přehled akcí školní družiny 

 

PODZIM:    

Sběr šišek a listí, podzimní vyrábění, návštěva moštárny v Holasovicích, halloweenské 

odpoledne, výroba podzimního strašáka, návštěva pošty, příprava a vyrábění na advent, 

návštěva knihovny, beseda s hasiči a prozkoumání hasičské zbrojnice, zapojení do výzdoby 

výstavy zahrádkářů. 

 

ZIMA:    

Advent a vánoční jarmark na zámku, výroba vánočních dekorací a adventních věnců, prodej 

výrobků, pomoc s dekorací a výzdobou na školní ples, odpoledne deskových her, vánoční  

a zimní výstava děl pro rodiče, beseda s hasiči, uzlování v ŠD, zapojení do projektu na 

podporu česko-polského přátelství – výlet do polského Prudniku – akce „Mikuláš je tu“, 

družina má talent, setkání s paní starostkou Neplachovic. 

 

JARO:    

Velikonoční výstava pro rodiče, jsem chodec a cyklista – vymýšlíme nový druh dopravní 

značky, sázení obilí, tvoříme pro malé kamarády k zápisu do 1. tříd, vyrábění pampeliškového 

medu, apríl v družině, ovoce do ŠD, pohádkové odpoledne – soutěž znalostí pohádek 

z Večerníčků, vyrob si svého robota z krabiček a ruliček, turnaj ve hře Mlýn, vítání jara – 

jarní tvoření; účast v okresní výtvarné soutěži ŠD – dopravní prostředky (3. místo), turnaj ve 

vybíjené (2. místo), čarodějnické odpoledne, MDŽ – vystoupení pro seniory, výroba přání  

a menších dárků, Den matek – tvoření dárečků a přání pro maminky, malování na chodníky, 

zapojení do programu na školní akademii, fandíme českému hokeji – výroba dresů a českého 

znaku. 

 

LÉTO:    

Těšíme se na prázdniny, výroba mořských živočichů z papíru, slož si svou zmrzlinu (karton, 

barevné papíry, razníky), návštěva hasičské zbrojnice v Neplachovicích, soutěž  

o nekreativnější stavbu ze stavebnic a kostek, malujeme léto venku na školním hřišti křídami, 

toustování v ŠD. 
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FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ŠD 

 
            Moštárna Holasovice     Apríl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titanic – 3. místo     Čarodějnický den 
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Ovoce do ŠD      Akce s rodiči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Setkání s paní starostkou     Advent na zámku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzlování 
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           Turnaj ve vybíjené            Fandíme hokeji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdravá strava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MDŽ pro seniorky 
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Skupina Borci     Toustování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sázení obilí            Hasiči Neplachovice 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

Výstava      Čarování 
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Vítání jara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Družina má talent          Vaření medu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
V Neplachovicích dne 28. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Miluše Košinarová 

vedoucí vychovatelka 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

školní rok 2018/2019 
 

 

Průběh a výsledky vzdělávání 

V letošním školním roce jsme se zaměřily na další rozvoj komunikačních a diagnostických 

dovedností učitelek a na studium poznatků z oblasti speciální pedagogiky, abychom dokázaly 

ještě více rozpoznat speciální potřeby jednotlivých dětí. Na základě tohoto zaměření jsme 

připravovaly vzdělávací nabídku i vzdělávací prostředí tak, aby vyhovovaly nejen věkovým 

zvláštnostem dětí, ale také osobním možnostem, předpokladům i potřebám dětí. Dvouletým 

dětem jsme dopřávaly pozvolnou adaptaci ve snaze přizpůsobit se novému prostředí, sžít se  

s početným kolektivem i organizací dne v MŠ. Důraz jsme kladly na prohlubování 

samostatnosti v sebe obslužných činnostech, stolování, hygieně. Podporovaly jsme vzájemná 

přátelství mezi dětmi, dařilo se nám uplatňovat učení se od sebe navzájem. Starší děti 

postupně nebylo třeba upozorňovat, aby mladším kamarádům poradily, pomohly. Vedly jsme 

děti k práci ve skupinách (2-5 dětí) a zaměřovaly se tak na vštěpení základních prvků 

kooperace (vzájemná komunikace, řešení problému, naslouchání si). Mladším dětem se 

spolupráce ve skupině nedařila. Využily jsme další motivace, abychom alespoň částečně děti 

do spolupráce zapojily, či na ni upozornily. Starší děti, obzvláště předškoláci neměli s prvky 

kooperace problémy, naopak, svým kladným postojem mnohdy dokázaly do kooperativních 

činností zapojit také mladší kamarády i bez upozornění učitelky. Podporovaly jsme pravidelné 

pohybové aktivity, které mají v našich týdenních plánech nezastupitelné místo. Pohybové 

aktivity jsme směřovaly jak do vnitřního prostředí MŠ (herna, ložnice), tak do venkovního 

prostředí (zahrada, park, lesík). Ve spolupráci s rodiči a paní ředitelkou ZŠ jsme rozvíjely 

logopedickou prevenci, jelikož velká část dětí měla a má problém s výslovností, 

vyjadřováním, jemnou i hrubou motorikou. Nezapomněly jsme na každodenní neodmyslitelný 

rituál ANI DEN BEZ POHÁDKY A LIDOVÉ PÍSNIČKY před odpoledním odpočinkem. 

S předškoláky jsme se pravidelně jednou týdně setkávaly v kroužku TĚŠÍME SE DO ŠKOLY, 

kde jsme se zaměřovaly na oblast rozvíjení kognitivních funkcí, kooperativní spolupráce, 

posilování soustředěnosti, dokončení započaté práce a v neposlední míře smyslu pro 

zodpovědnost. 
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Údaje o přijímacím řízení 

Zápis dětí k přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhnul 2. května 2019. Tento den byl 

tradičně spojený se dnem otevřených dveří v MŠ. Pro následující školní rok 2019/2020 bylo 

podáno 7 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. Na základě 

platných kritérií vydaných ředitelkou příspěvkové organizace, vydala ředitelka 4 rozhodnutí  

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 3 rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání. Od ledna fungoval každou středu v odpoledních hodinách před adaptační režim 

pro dvouleté děti. 

 
Ukončení předškolního vzdělávání 

V letošním školním roce ukončilo předškolní docházku 6 dětí, k PŠD nastoupilo 5 dětí, jedno 

děvčátko dostalo odklad PŠD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

          

       

 

Šmoulování s deváťáky 

 

Spoluúčast a spolupráce rodičů 

Vzájemnou spolupráci s rodinou máme postavenou na naši dobré znalosti konkrétních 

povahových vlastností, individuálních schopností a potřeb jednotlivých dětí s ohledem na 

prostředí a kolektiv mateřské školy. Ze strany rodičů neodmítáme nápady, postřehy a náměty 

pro další výchovně vzdělávací činnosti. Podporujeme a vycházíme vstříc vzájemné 

komunikaci. Silnou stránkou naší MŠ byla posledních 5 let velká aktivita ze strany rodičů 

v klubu rodičů. Ta však za poslední rok mírně upadla, proto bychom ji chtěly v příštím 

školním roce za společné spolupráce MŠ a klubu rodičů dostat na stejnou úroveň jako 

v předešlých letech. 

 

Další spolupráce 

Naše spolupráce se opírala obzvláště o společné návštěvy dětí z MŠ v ZŠ a naopak, ať již 

nahodilé setkání v rámci pobytu venku, či plánované akce (masopust, karneval, keramické 

tvoření, přání k vánocům, společná vystoupení, výlety, sportovní odpoledne, (viz. Aktivita  

a prezentace MŠ). Tuto spolupráci považujeme za obzvlášť důležitou, protože děti po 

ukončení předškolního vzdělávání nastupují k PŠD do ZŠ naší příspěvkové organizace. 

V průběhu školního roku k nám několikrát zavítala paní starostka D. Schreierová. Taktéž 
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prostředí OÚ Neplachovice díky častým návštěvám u různých příležitostí je dětem blízké. 

Další podnětná spolupráce funguje se školní jídelnou. I prostředí ŠJ je dětem vlastní, protože 

jsme již několikrát přijali tamní pozvání na oběd. V příštím školním roce plánujeme s vedoucí 

ŠJ společnou akci s rodiči. Nezapomněli jsme ani na spolupráci s místními seniory a hasiči 

pod vedením paní J. Čechové. Spolupráce probíhala i s ordinací paní MUDr. E. Čechové (viz. 

Akce pro zpestření). Z finančního důvodu jsme letos nenavštívili naši družební MŠ v Úvalně. 

Jsme však v neustálém kontaktu. 

 

Další průběžná spolupráce pokračovala: 

 s místními podnikateli 

 s PPP 

 s MŠ Loděnice 

 s panem Vladimírem Schreierem 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic 

Lenka Gorčicová       Návštěva školní jídelny 

 Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI – rozsah 6 h 

 Metodické setkání ředitelek MŠ – rozsah 3 h 

 Pedagogická diagnostika a stimulace vývoje dítěte předškolního věku – rozsah 8 h 

Martina Zámarská 

 Primární logopedická prevence – rozsah 60 hodin 

 Předcházíme vývojovým odchylkám dětí MŠ – rozsah 4h 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Masopustní dopoledne 

 

Aktivita a prezentace školy na veřejnosti 

Mohli jste nás vidět 

 Na vystoupení u příležitosti zahájení sportovní sezóny v Neplachovicích spojené se 

školní akademií 

 Na vystoupení u příležitosti Dne obce v Holasovicích 
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 Na vystoupeních pro seniory 

 Na masopustním dopoledni v Neplachovicích 

Akce pro děti a rodiče 

 Hotel Transylvánie aneb strašidla na zámku v Neplachovicích (spolupráce s klubem 

rodičů) 

 Vánoční vystoupení pro rodiče a zdobení stromečku u zvířátek v lesíku 

 Silvestr u lípy (spolupráce s klubem rodičů) 

 Velikonoční odpoledne s rodiči spojené s ukázkou výchovné práce 

 Myší šou - vystoupení pro maminky 

 Pohádkové odpoledne (spolupráce s klubem rodičů) 

 Rozloučení s předškoláky 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Akce pro zpestření dnů v MŠ 

 Návštěva manželů Podolských s papoušky 

 „Zdravé dopoledne“ s paní Plačkovou 

 Vlaštovkiáda v MŠ 

 Drakiáda s kamarády VIII. ročníku 

 Strašidýlkové dopoledne v MŠ 

 Divadlo Smíšek s pohádkou Princ Čočka 

 Andílkovské dopoledne 

 Kouzelník v MŠ 

 Mikulášská nadílka s kamarády IX. ročníku 

 Vánoční dopoledne u stromečku v MŠ 

 Karneval s kamarády prvňáčky       Návštěva školní jídelny 

 Sněhuláčkové dopoledne 

 Návštěvy školní jídelny spojené se stolováním a obědy 

 Návštěva Dětského světu 

 Návštěva Divadélka Smíšek s pohádkou Ukvokaná slepice 

 Canisterapie – dopoledne s pejsky 

 Výlet do pohádkového parku ve Velkých Heralticích 

 Indiánská stezka  - oslava dne dětí 

 Šmoulí sportovní dopoledne s „deváťáky“ 



33 

 

 Návštěva manželů Podolských se sovičkami 

 Vystoupení dramatického kroužku ze ZŠ 

 Výlet do ZOO Ostrava 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti 

V letošním školním roce neproběhla v naší MŠ kontrolní činnost ČŠI. 

 

Vylepšování materiálních podmínek mateřské školy 

 zakoupení dětské sedačky do hracího koutku 

 vymalování jídelny 

 zhotovení dřevěné skříňky do výtvarného koutku 

 oprava krytů na radiátory 

 průběžné dokupování nových učebních pomůcek a hraček 

 

Docházka dětí za školní rok 2018/2019 

Průměrná docházka dětí v období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 byla 20 dětí. 

 

 

 

 

  

V Neplachovicích dne 28. 6. 2019 

                   

 

 

  

 

                               

Lenka Gorčicová 

vedoucí učitelka mateřské školy 
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DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ŠKOLNÍ AKTIVITY 

 

Adaptační kurz 

I v letošním roce naši šesťáci absolvovali „adapťák“, který si pro ně připravila nezisková 

organizace Eurotopia. Mohli tak na celé dopoledne opustit lavice a užít si společně strávený 

čas na sluníčku v areálu „Střelnice v Hliníku“. Zahráli si spoustu her na jména, procvičili si 

paměť, protáhli svá těla při sportovních aktivitách. Žáci si vyzkoušeli, jakou mají intuici, když 

odhadovali informace o svých třídních učitelkách. Hra s čísly prověřila naši rychlost, ale byla 

potřeba i ta kapička štěstí. Zlatým hřebem dne byla výroba padáku pro syrové vejce, které pak 

pouštěli z oken svých tříd. Jaké bylo překvapení, že všechna vejce přežila přistání a jejich 

týmová práce se vyplatila. Žáci zažili spoustu legrace a po celý den je doprovázel úsměv na 

tváři. Naši milí šesťáci, přejeme vám, ať vás úsměv provází po celou dobu školní docházky. 

 Mgr. Klára Střížová a Mgr. Renata Schreierová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídnická hodina trochu jinak aneb utužujeme nový kolektiv 

Zářijové počasí nám neskutečně přeje, ve středu 12. září se ručička teploměru vyšplhala na 

letních 30°C ve stínu. Třída 6. B vyrazila, vybavena špekáčky, k zátočině řeky Opavy 

v Holasovicích. Kluci rozdělali oheň, připravili pruty na opékání a pak už jsme si 

pochutnávali na voňavých uzeninách. Svlažili jsme nožky v řece, zahráli hru a hlavně 

„poklábosili“. Užili jsme si spoustu legrace, víc jsme se zase poznali – trochu jinak než ve 

škole. 

Postřehy dětí: 

 líbilo se mi, že jsme byli v přírodě, že jsme se mohli více poznat, že jsme si mohli 

namočit nohy 

 bylo to fajn, líbilo se mi opékání 

 bylo to super 

 na výletě jsem si to užila a více se seznámila se spolužáky 

 byl to nejlepší den v týdnu, líbila se mi tichá pošta 

 bylo to skvělé, opekli jsme si špekáček, čvachtali se ve vodě, házeli žabky 

https://www.zsneplachovice.cz/adaptacni-kurz-2/
https://www.zsneplachovice.cz/tridnicka-hodina-trochu-jinak-aneb-utuzujeme-novy-kolektiv/
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 užili jsme si pěkné přírody a čerstvého vzduchu, chtěla bych to zopakovat 

                                                                                 Mgr. Renata Schreierová, třídní učitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvědí ministezka 

Září se přehouplo do druhé poloviny, žáci se již zabydleli ve škole, většina z nich se srovnala 

se svými školními povinnostmi a někteří zjišťují, že mají navíc, že by se chtěli něco dalšího 

naučit, pobavit se nebo být užiteční. A tak se mnozí hlásí do kroužků nebo připravují různé 

projekty. Pro aktivní žáky se naskytla příležitost být užitečnými a zdokonalit se 

v komunikačních a organizačních dovednostech v projektu Medvědí ministezka. Zábavný 

„závod“ pro děti od tří do osmi let a pro jejich rodiče či prarodiče se letos uskutečnil již 

podeváté. Stal se doprovodnou akcí u příležitosti ukončení výstavní sezony v zámku 

v Neplachovicích v sobotu 22. září. Veškerý program si připravili žáci vyššího stupně, kteří se 

stali rozhodčími jednotlivých disciplín. Velcí i malí závodníci plnili úkoly v klasických 

disciplínách – zdravovědě, poznávání přírodnin, hodu na cíl, v součinnosti a oblíbené chůzi 

po „lajně“. A protože si letos připomínáme stoleté výročí vzniku Československa, zaměřili 

jsme některé disciplíny na „poklady“ naší země. Poklady se nejčastěji nacházejí pod zemí,  

a tak se určovaly nerosty, zjišťovalo se, co z čeho je (např. co má společného písek  

a sklenička). Poklady jsou i nad zemí, například vzácné historické památky a krásná města, 

ale poklady nosíme také v peněžence, a tak závodníci vzpomínali, co je zobrazeno na mincích 

nebo je poznávali po hmatu. Nakonec se ukázalo, kdo ještě rozumí slovenštině – všichni 

věděli, že čučoriedky jsou borůvky, někteří odhadli, že rasca je kmín, ale málokdo určil, že 

luštěninám se na Slovensku říká strukoviny. Důležité ovšem bylo, že se všichni pobavili, 

trošku poučili a dětským závodníkům jsme radost z pěkného odpoledne umocnili předáním 

originální medaile a diplomu. 

Mgr. Blažena Wertichová, organizátorka soutěže 

                                                                   

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/medvedi-ministezka-5/
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Evropský den jazyků na naší škole 

Evropský den jazyků na naší škole již zcela zdomácněl. Každý rok se nese v jiném stylu, i ten 

letošní měl hned několik podob. Přijel za námi divadelní soubor „Azyzah theatre“, aby nám 

zahrál anglické příběhy. Druháci a třeťáci si užili legrační divadelní představení „Green eggs 

and ham“. Čtvrťáci a páťáci se proměnili v detektivy a pátrali po ztracené Kiki. Odhalit 

únosce nebylo vůbec jednoduché, ale pomohl jim záznam z kamery, který se proměnil ve stroj 

času a naši malí detektivové se tak mohli vrátit v ději zpět. Na šestáky a sedmáky čekalo 

záhadné rozluštění, kdo chce zničit planetu nebezpečným virem. Naštěstí vše dobře dopadlo  

a vetřelci byli včas dopadeni. Na deváťáky letos čekal jiný úkol. V rámci partnerského 

projektu s prvňáčky „Máme se“ vytvářeli evropskou knihovnu pozdravů. Co se pod tímto 

názvem skrývá? „Malí“ se zaujetím malovali vlajky vybraných evropských zemí a „velcí“ na 

ně soustředěně psali pozdravy v příslušném jazyce. V první třídě, kde byli deváťáci na 

návštěvě, panovalo nadšené pracovní tempo a výsledkem byly vlajkové hřbety knih. Deváťáci 

je pak pečlivě seřadili do imaginární knihovničky, kterou si můžete prohlédnout ve vestibulu 

školy. A osmáci? Ti pracovali s tablety v aplikaci PIC COLLAGE a vytvářeli 

OBRÁZKOVOU KOLÁŽ na téma „Místo mých snů“. V pracovních týmech se vysněná místa 

lišila. Děvčata dávala přednost cizokrajným zemím, městům, mystickým místům… Zato hoši 

vytvářeli koláže mnohem prozaičtější, materiálnější a reálnější. Vítězila místa, kde by se dalo 

dobře najíst a napít. Výstavku těchto prací si můžete rovněž vychutnat. Je k vidění na stejném 

místě jako knihovna pozdravů. 

Mgr. Ivana Vaňková, Mgr. Klára Střížová 

 

 

MTBCross na Stříbrném jezeře 

Ve čtvrtek 27. 9. se konal v Opavě na Stříbrném jezeře závod v MTBCrossu, který si 

nenechali ujít milovníci horských kol z řad žáků naší školy. Celkem 15 závodníků vyrazilo 

v 8 hodin ráno po cyklostezce do Opavy směrem k začátku závodu. Skvělé počasí a klasicky 

velmi dobrá trať, kterou chystají Sportovní kurzy pod vedením Jana Krejčíře, přímo vybízela 

ke sportovním výkonům na hranici možností. Ve velké konkurenci přibližně 240 závodníků 

různých kategorií si naši žáci nevedli špatně, i když medailovou radost si užil pouze Jan Rys, 

https://www.zsneplachovice.cz/evropsky-den-jazyku-na-nasi-skole/
https://www.zsneplachovice.cz/mtbcross-na-stribrnem-jezere-2/
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který závod své kategorie dokončil na 2. místě. Průměrně se naši žáci umisťovali kolem  

10. místa v konkurenci 20 – 30 startujících. Na závěr sportovního dne se ještě jely smíšené 

štafety, ve kterých musela být zastoupena minimálně jedna dívka. Jednu ze štafet doplnila 

naše jediná slečna, a to Petra Rysová, start druhé štafety zachránila maminka Jakuba 

Dobřeckého, které bych touto cestou rád poděkoval nejen za účast v závodě, ale také za 

pomoc při organizaci a spolupráci během celého dne. I přesto, že medaili získal pouze jeden 

žák, MTBCross opět nezklamal a naplnil to nejdůležitější. Všichni jsme si užili krásný  

a pohodový den v přírodě a ještě jsme u toho stihli našlapat na kole 25 km. 

 

Mgr. Jakub Machel 

 

Mezinárodní den vegetariánů 

Na datum 1. 10. připadá hned několik významných dnů. Je to Mezinárodní den hudby, lékařů, 

seniorů, cyklistů a vegetariánů, dále pak Světový den lidských sídel a architektury. Členy 

Žárovky však zaujal Mezinárodní den vegetariánů a pro žáky vyššího stupně si připravili na 

toto téma krátkou prezentaci. A co bylo náplní? Od vysvětlení pojmu „vegetariánství“, přes 

typy vegetariánů, důvody, proč se člověk vegetariánem stává, až po rizika s vegetariánstvím 

spojená. Důležitou součástí prezentace byla i výživová pyramida potravin, které jsou pro děti 

školního věku důležité a nepostradatelné. Své získané vědomosti si mohli všichni ověřit 

v dotazníku. Celý projekt byl úspěšně završen vegetariánským obědem. Chtěla bych 

poděkovat členům Žárovky nejen za přípravu prezentace, ale i za odvahu vystoupit před 

svými spolužáky. 

Mgr. Ivana Vaňková 

 

Pouštění draků s dětmi mateřské školy 

V pátek 12. 10. 2018 se naši osmáci spojili s dětmi z MŠ Neplachovice a vydali se společně 

na tradiční podzimní pouštění draků. Krásný slunečný den od rána provázelo „typické dračí 

počasí“ – na stromech se nehnul ani lístek. Postupně se však vítr umoudřil a než jsme došli  

k lesíku, kde jsme draky vypustili do vzduchu, foukalo už tak akorát. Děti z MŠ přinesly 

nejrůznější modely - velké, malé, barevné, i doma vyrobené. Za asistence našich osmáků se 

nakonec podařilo dostat do vzduchu skoro všechny přinesené draky. V závěru jsme ještě 

dostali od školkáčků krásný dárek – velkého draka oblepeného bonbóny. Páteční dopoledne se 

včetně počasí vydařilo a všichni jsme si ho užili. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/mezinarodni-den-vegetarianu/
https://www.zsneplachovice.cz/pousteni-draku-s-detmi-materske-skoly/
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Deváťáci pro prvňáčky 

Dne 18. 10. jsme si my DEVÁŤÁCI dovolili připravit jak pro nás, tak pro naše prvňáčky, 

menší rozptýlení, které probíhalo během třetí a čtvrté vyučovací hodiny. Počasí nám sice moc 

nepřálo, ale ani to nás neodradilo. Celá akce proběhla v budově školy. Pro prvňáčky jsme si 

připravili něco na způsob Medvědí ministezky. Prvňáčci si mohli zahrát fotbal, skákat v pytli, 

poznávat přírodniny, písmenka apod. Myslím, že jsme si to všichni pořádně užili  

a odreagovali se. 

Za devátou třídu Nela Dehnerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vařím, vaříš, vaříme… 

V říjnu zahájil svou činnost kroužek vaření. Pro velký zájem se musely otevřít kroužky dva. 

Kroužek je jednou týdně ve školní cvičné kuchyni, v každém kroužku je 15 dětí prvního 

stupně ZŠ. Musím říct, že i já se na vaření s dětmi moc těším. Děti jsou nadšené a s velkou 

radostí v kuchyňce pracují, všechno s chutí sní a dokonce i doma s vařením slaví velké 

úspěchy. Dělali jsme ovocné špízy, domácí pizzu z vlastního těsta, polévky hráškový krém  

a dýňový krém, domácí „kinder mléčný řez“ s tvarohem, střapaté kuřecí řízky pečené v troubě  

a zeleninový salát. Paní kuchařky si všimly, že děti ve školní jídelně děkují za jídlo, zdraví,  

a to je skvělé. 

V rámci  pracovních činností spolupracujeme s vyučováním žaků vyšších ročníků, kde se 

snažíme vysvětlit sestavu jídelníčku a poskytujeme konzultaci při přípravě pokrmů.  Žáci 

výborně spolupracují, vaření je baví a těší. Mají plno nápadů, a tak můžeme zkoušet, co vše 

společně  zvládneme. 

Šárka Petlachová, vedoucí školní jídelny 

Žáci se zúčastnili pěvecké soutěže 

Žáci naší školy předvedli své pěvecké umění na Pěvecké a výtvarné soutěži, kterou pořádala 

nezisková organizace Eurotopia. Soutěž se konala dne 16. října 2018 v nádherném prostředí 

kostela sv. Václava v Opavě a jejím cílem bylo rozvíjet talent a sebevědomí dětí. Celkem  

9 žáků z 6., 7. a 9. třídy se usilovně a s nadšením připravovalo na své pěvecké vystoupení  

a pro mnohé z nich se jednalo o životní premiéru na soutěži tohoto zaměření. Zkusili si, jaké 

je to stanout na pódiu před odbornou porotou a obecenstvem, poznali nové kamarády,  

https://www.zsneplachovice.cz/devataci-pro-prvnacky/
https://www.zsneplachovice.cz/15838-2/
https://www.zsneplachovice.cz/zaci-se-zucastnili-pevecke-souteze/
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a přestože se někteří potýkali s nervozitou, podali skvělé výkony. Vybojovali si hned dvě 

ocenění: v kategorii „Duet“ 3. místo a v kategorii „Malá pěvecká skupina do  

8 členů“ rovněž 3. místo. Všem našim zpěváčkům patří velké poděkování za vynaložené úsilí 

a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším hudebním rozvoji. 

Mgr. Vladimíra Vašinková 

Rekonstrukce školních dílen 

Školní dílny nebyly doposud modernizovány, byly zastaralé, zcela nevyhovující současným 

požadavkům na výuku pracovních činností. Dílny neodpovídaly technologickým požadavkům 

současné doby, chybělo zde jakékoli moderní technické vybavení pro interaktivní výuku  

a získávání pracovních dovedností a uplatnitelných zkušeností. I když bylo stávající vybavení 

funkční, žáci neměli možnost vyzkoušet si nové pomůcky a vybavení, se kterými se dnes 

mohou setkat při technické přípravě nebo zpracování materiálů. Vybavení keramické dílny 

vzniklo z nepotřebného a zastaralého školního nábytku, starých regálů a skříní. Kabinet byl 

spíše nepřehledným skladem pomůcek, modelů, výrobků, nástrojů a nářadí. Chyběl zde 

funkční nábytek (úložné prostory, odkládací plochy), které dávají smysl tomuto prostoru mezi 

dílnami. 

Rekonstrukce dílen a kabinetu řešila elektroinstalaci, výměnu potrubí studené vody  

a kanalizačního potrubí, nové kabeláže, novou zdravotechniku, novou podlahu a kompletaci 

elektroinstalace (svítidla, zásuvky, detektory) a to ve všech třech řešených místnostech  

(2 dílny a kabinet). Cílem těchto úprav je odpovídající stavební stav učeben před montáží 

nábytkového vybavení a umístění nového nástrojového vybavení. Nové elektro nářadí a stroje 

vyžadují odpovídající elektrorozvody. Obě dílny musí vyhovovat z bezpečnostního hlediska. 

Nákup schodolezu řeší bezbariérový přístup do dílen od vstupu a k toaletám. 

Nově pořízené technologie do školní dílny umožní žákům bližší přístup k moderním  

a inovativním technologiím. Žáci si je budou moci vyzkoušet a naučit se je obsluhovat, včetně 

základního ovládaní CNC strojů, tvoření programů pro ovládání strojů, simulaci obrábění aj. 

Dále si budou moci osvojit postupy pro tvorbu modelů v různých softwarech pro rozdílné 

technologie, a to pro 3D tiskárnu, CNC frézky a CNC laserové vypalovačky. Toto vybavení 

bude přínosem pro technické předměty a může být motivací žáků v jejich dalším vývoji  

a výběru povolání. 

PaedDr. Ivana Pavlíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/rekonstrukce-skolnich-dilen/
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Tvořivá dílna 

V úterý 23. října odpoledne ožila naše zbrusu nová výtvarná třída nadšeným ruchem. Sešly se 

zde s radostným očekáváním děti, které rády tvoří vlastníma rukama. Jakou činnost jsme jim 

připravily? V první části dílny jsme se chopili keramické hlíny a dřevěných válečků a vyráběli 

jsme „vítací“ domovní tabulku. Děvčata a jeden chlapec se pustili do válení a vykrajování  

a poté již zapojili vlastní fantazii k výtvarnému zpracování tabulky. Každá tabulka je jiná, 

jinak zpracovaná a ozdobená. V další části dílny se děti seznámily s novou výtvarnou 

technikou – s enkaustikou. Učily se pracovat s žehličkou a barvami, osvojovaly si techniku 

enkaustické tvorby, odměnou jim byly vytvořené obrázky. Dvouhodinovka utekla v pilné 

práci velmi rychle. Všichni se již těšíme na listopadovou dílnu, kdy dokončíme keramické 

tabulky a pustíme se již do vánočního tvoření. 

Mgr. Blažena Wertichová, Mgr. Renata Schreierová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/tvoriva-dilna/
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Certifikát Quality Label za naše eTwinningové projekty 

I když je tento školní rok v plném proudu, ohlédněme se ještě za tím minulým. Naše škola je 

již 4. rokem zapojena do eTwinningu. Tyto projekty se staly velmi oblíbenou náplní 

vyučování nejen u žáků, ale také u učitelů. eTwinning je jedna z možností, jak učinit výuku 

zábavnější, poutavější a zajímavější nejen pro samotné žáky. Každoročně probíhá hodnocení 

projektů na základě stanovených kritérií Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning 

v Bruselu. Každá přihláška je hodnocena třemi nezávislými hodnotiteli. Na základě jejich 

hodnocení byl certifikát QL udělen celkem 93 projektům z České republiky. 

Naší škole se podařilo získat hned 3 certifikáty QL za tyto projekty: 

Příroda čaruje – Projekt, který se orientoval na roční období, provázel druháčky po celý 

školní rok napříč všemi předměty. 

Odkaz: https://twinspace.etwinning.net/47361 

Kniha není nepřítel – Tento projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, věnoval se 

základním literárním pojmům, se kterými se páťáci v průběhu roku setkávali v hodinách 

literní výchovy. Skládali básně, vymýšleli příběhy, tvořili úkoly k pohádkám, k bajkám. 

Odkaz: https://twinspace.etwinning.net/47360 

Amazing year – Byl realizován především v anglickém jazyce a informatice, každý měsíc se 

žáci zaměřili na jeden významný mezinárodní nebo evropský den. A společně se svými 

partnery si užili spoustu legrace při plnění jednotlivých úkolů a aktivit. 

Odkaz: https://twinspace.etwinning.net/48107 

Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/certifikat-quality-label-za-nase-etwinningove-projekty/
https://twinspace.etwinning.net/47361
https://twinspace.etwinning.net/47360
https://twinspace.etwinning.net/48107/home
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Outdoorové odpoledne s iPady 

Ve středu 24. října se v okolí školy a zámku konala akce s iPady. Hlavním cílem bylo 

poukázat na využívání novodobých technologií nejen k zábavě, ale také k učení, a to venku  

a především bez wifi. Návštěvníci pronikli do tajů rozšířené reality, kde jim byla nápomocna 

aplikace Quiver a doslova roztančili své dýně. Naprogramovali ozobota podle příběhu, 

vytvořili si koláž z vlastních fotek pořízených v okolí. Zakreslovali do mapy, dokonce 

navštívili i zámek v dobách minulých. Na iPadech počítali příklady a z přírodnin skládali 

výsledky. Měřili decibely větru, skládali puzzle z vlastních fotek a vyzkoušeli si natočit svět 

očima zvířat. Vše pak zhodnotili v pětilístku.  Na každém stanovišti si pak naskenovali QR 

kód, který jim prozradil dílek do skládačky. Všem zúčastněným se podařilo tajnou šifru 

rozluštit a zaslouženě si tak odnesli sladkou odměnu a odznáček. 

Ohřát se nad dobrým šálkem čaje a zakousnout se do dobrůtek bylo možné v kavárně, kterou 

si pro účastníky připravilo SRŠ. I přes velmi větrné počasí návštěvnost dětí a rodičů byla 

velmi vysoká. Ráda bych touto cestou poděkovala všem žákům, kteří bravurně plnili své 

úlohy na jednotlivých stanovištích, dále Sdružení rodičů školy, paní Šárce Petlachové a paním 

učitelkám za zdárný chod kavárny. 

Mgr. Klára Sttřížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní cena 

eTwinning se již pro mnohé naše žáky stal nedílnou součástí nejen vyučování, ale také náplní 

zájmových kroužků. Pracují ve skupinách, plánují, prosazují svůj nápad, používají iPady, 

s nadšením plní jednotlivé úkoly, pilně připravují aktivity pro své partnery. V loňském roce 

takto usilovně pracovali páťáci na projektu Kniha není nepřítel, za což se jim podařilo získat 

nejvyšší ocenění. Hodnotitelé ocenili zaměření na rozvoj čtenářské gramotnosti a také 

propojení se ŠVP. Do naší školy tak putuje Národní eTwinningová cena pro 1. stupeň 

základní školy. Cenu si převzala paní učitelka Klára Střížová na Národní konferenci, která se 

konala v Plzni. I zde byla naše škola prezentována v podobě workshopů sdílení dobré praxe. 

Paní učitelce i dětem patří velké poděkování za příkladnou reprezentaci školy. 

PaedDr. Ivana Pavlíková  

Více na: https://www.etwinning.cz/narodni-ceny-etwinning/  

https://www.zsneplachovice.cz/outdoorove-odpoledne-s-ipady-2/
https://www.zsneplachovice.cz/narodni-cena/
https://www.etwinning.cz/narodni-ceny-etwinning/
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Předávání SLABIKÁŘE 

Ve středu 14. 11. proběhlo předávání Slabikáře, při kterém prvňáčci „skládali zkoušky“ ze 

znalosti písmen, slabik a prvních slov. Žáci první třídy chodili jednotlivě po stanovištích, kde 

byli připraveni kamarádi z deváté třídy, kteří zjišťovali, co se od začátku školního roku 

naučili. Prvňáčci psali písmena křídou, sestavovali písmena z jednotlivých dílků, četli slabiky, 

poznávali písmena hmatem, skládali jednoduchá slova. Za splnění úkolu dostali razítko do 

tajenky. Všem prvňáčkům se podařilo získat všechna písmenka. Tajenkou bylo slovo 

SLABIKÁŘ. Za odměnu deváťáci předali prvňáčkům Slabikář.  Moc bych chtěla poděkovat 

deváté třídě za spolupráci. 

Mgr. Michaela Špičáková + první a devátá třída 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní den s Žárovičkou 

Tentokráte si Žárovička pro své spolužáky připravila Podzimní den. Jak už samotný název 

napovídá, věnovali jsme celé páteční dopoledne podzimu. Každá třída si vyrobila svou vlastní 

originální kuchařku, ve které se skrývaly mnohdy rodinná tajemství a recepty. Lesní skřítci 

očima dětí – to byl další nelehký úkol, se kterým si děti poradily hravě. Naše nástěnky tak 

zdobí výtvory skřítků různých velikostí, barev i vzhledu. Nakonec jsme si procvičili své 

vědomosti o podzimu a vyzkoušeli si několik interaktivních her. A jaký že ten podzim vlastně 

je? Krásný, nádherný, barevný, studený, školní, chladný, větrný, zbarvený… 

Mgr. Klára Střížová 

Kreativní vánoční tvoření 

Návrh strávit víkend ve škole vyvolá různorodé reakce. Někteří zostražití, jiní dokonce zařadí 

zpátečku. Jsou však tací, kteří v sobotu ráno přijdou do školy dobrovolně a rádi. Řeč je  

o členech kroužku Tvořivé ručky. Ti se zase po roce sešli, tentokrát v sobotu 24. listopadu, 

aby měli dostatek času na kreativní vánoční tvoření. Pod rukama se jim díky promyšleným 

tahům štětcem rozzářily skleněné svícny. Z bavlnek a vodního skla postupně vznikly křehké 

vánoční zvonky. Dopoledne završili prací na betlémech, které vymodelovali z keramické 

hlíny. Ochudíme vás, milí čtenáři, o detailní záběry výrobků našich žáků. Nedá se nic dělat. 

Jsou to přece jen zamýšlené vánoční dárky. Čas na práci, který se na začátku jevil jako 

nekonečný, opět protekl mezi prsty. Nastal čas rozloučení, které bylo doprovázeno tvrzením, 

že sobotní dopoledne ve škole je přespříliš krátké. No kdo by to byl řekl? 

Mgr. Ludmila Volná 

https://www.zsneplachovice.cz/predavani-slabikare/
https://www.zsneplachovice.cz/podzimni-den-na-1-stupni/
https://www.zsneplachovice.cz/kreativni-vanocni-tvoreni/
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Vystoupení pro Advent na zámku 

Určitě budete souhlasit s tvrzením, že prosinec je měsíc radosti a laskavosti. Snažíme se být 

k sobě milí, překvapujeme se dárečky, pomáháme si. Neměli bychom čekat až na Ježíška, 

pozorní k sobě bychom mohli být celý měsíc. Udělat někomu radost nemusíme jen hmotným 

dárkem, potěšit druhé můžeme i jinak. Žáci naší školy začali rozdávat radost hned od prvního 

prosince. Na zámku v Neplachovicích potěšili návštěvníky svými krásnými obrázky, malým 

dětem udělali radost tvůrčí dílnou a všechny dohromady překvapili opět zbrusu novým 

představením na zámecké terase. Letos jsme předvedli kromě vánočních písní a básní  

a tradičních koled také „operku“ Červená karkulka. Mnoho zábavy jsme si užili již při 

nácviku, při konkurzu na jednotlivé role. Přitom jsme zjistili, že máme hodně šikovných 

zpěváků, herců i tanečníků a nemusíme se bát ani náročnějších žánrů. V rozdávání radosti 

jsme pokračovali i v dalších dnech – v úterý na setkání jubilantů a ve středu na tradičním 

setkání seniorů v Neplachovicích. Podle smíchu a potlesku si myslíme, že se nám podařilo 

předat babičkám a dědečkům náš „dárek“ – udělat radost a navodit dobrou náladu. 

                                                                                            Mgr. Blažena Wertichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční tvoření s rodiči 

Na 9. prosince odpoledne jsme pozvali rodiče do školní družiny, aby si s námi při společném 

tvoření užili vánoční pohodu. Maminky napekly dobroty ke kávě či čaji a v této příjemné 

atmosféře jsme začali vyrábět lampičku ze zavařovací sklenice, vánoční přání  

a zápich andílka. Všechny přítomné to velmi bavilo. Krásné výrobky si děti odnesly domů. 

Jsem moc ráda, že si rodiče v předvánočním shonu udělali čas a přišli mezi nás. Děkuji všem 

za příjemně prožité odpoledne a už teď se s dětmi těšíme na další setkání. 

Miluše Košinarová 

 

https://www.zsneplachovice.cz/advent-na-zamku-7/
https://www.zsneplachovice.cz/vanocni-tvoreni-s-rodici/
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Uzlování ve školní družině 

V pátek 10. prosince jsme měli ve školní družině návštěvu. Přišla mezi nás paní Jana 

Čechová, kterou již známe z první návštěvy hasičů v Neplachovicích. Dodržela svůj slib  

a zavítala mezi nás s batohem plným různých lan. Byli jsme moc zvědaví, co se dnes dozvíme 

a hlavně, co nového se naučíme. Po malém úvodu jsme se začali seznamovat s různými druhy 

uzlů a smyček. Některé děti, které chodí do hasičů, nám ostatním mohly radit a ukázat, jak se 

to vlastně dělá. Postupně jsme se naučili plochou spojku, zkracovačku a tesařský uzel. Na 

závěr nás paní Čechová prověřila ze znalosti turistických značek, a aby si je děti lépe 

zapamatovaly, vytvářely z celého řetězce obrázků různé příběhy. Odpoledne se opravdu 

vydařilo a my se těšíme, co dalšího nám přinese náš projekt „Soptík“. 

Miluše Košinarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavidlo v Brumovicích 

A opět došlo na rozdávání radosti, tentokrát se dramatický soubor Bavidlo byl předvést 

v Základní škole Brumovice. Protože v našem souboru je většina členů absolventy této školy, 

moc stáli o to se ukázat svým bývalým učitelům, mladším spolužákům a znovu nasát 

atmosféru zašlých časů. Pohádka Zapomenutý čert přinesla dětem radost a zábavu, smích  

a zasloužený potlesk nás zahřál u srdce. Paní učitelky obdivovaly své bývalé žáky nejen za to, 

že vyrostli, ale hlavně pro jejich bravurní výkony. Po představení zbyl čas na návštěvu tříd, 

kde si někteří s malými žáčky zazpívali, procvičili si přírodovědu, někteří se dokonce zapojili 

do vyučování jako vyučující anglického jazyka. A všichni dohromady jsme prožili příjemný, 

neobyčejný předvánoční den. 

Mgr. Blažena Wertichová 

 

Florbalový turnaj 

Před Vánocemi se naši sportovně zaměření žáci zúčastnili prvního letošního sportovního 

turnaje. Komplikace kolem rekonstrukce tělocvičny nám neumožnily se na turnaj připravit, 

přesto naši žáci nepředvedli špatný výkon a mimo pořádající ZŠ Kylešovice byli ostatním 

školám zdatným soupeřem. Hned v úvodním utkání jsme se mohli radovat z vítězství 4:3 nad 

výběrem Mendelova gymnázia v Opavě. Hattrickem se v zápase blýskl Alexandr Fojtík, který 

https://www.zsneplachovice.cz/uzlovani-ve-skolni-druzine/
https://www.zsneplachovice.cz/bavidlo-v-brumovicich/
https://www.zsneplachovice.cz/florbalovy-turna/
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vstřelil tři úvodní branky. Druhé utkání nám bohužel hrubě nevyšlo a soupeř ze ZŠ 

Kylešovice využil našich chyb a nedůsledností a rozdrtil nás v poměru 12:0. Do posledního 

zápasu proti favorizovanému Vítkovu jsme šli s mírnou obavou o výsledek zápasu, protože 

vzájemné utkání Kylešovice a Vítkova skončilo remízou 3:3. Náš tým však předvedl 

maximum, a i když utkání těsně prohrál v poměru 3:2, v zápase si vytvořil velké množství 

gólových šancí, které bohužel neproměnil. O dvě naše trefy se v tomto zápase postaral Patrik 

Snášel. S výjimkou jednoho zápasu se náš tým předvedl ve velmi dobrém a bojovném světle, 

za který bych chtěl našemu týmu poděkovat. 

Mgr. Jakub Machel 

 

Vánoční trhy v Olomouci 

Před vánočními prázdninami zahájil svou aktivitu turistický kroužek a prvním cílem byly již 

tradiční prosincové vánoční trhy. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let jsme se letos 

rozhodli vyzkoušet páteční termín s nadějí, že trhy ve všední den navštíví méně lidí, než tomu 

je o víkendech a tento nápad se ukázal jako ideální. Žádné fronty u stánků, volný pohyb po 

obou náměstích a pro fanoušky hudební skupiny Ready Kirken i skvělá místa na vánočním 

koncertě. Páteční Olomouc navštívilo celkem 20 zájemců převážně z řad žáků. Vzhledem 

k tomu, že se návštěva uskutečnila v pátek po škole, vynechali jsme letos prohlídku 

historického centra a vrhli se rovnou do vánoční atmosféry obou krásně vyzdobených 

náměstí. Někdo zamířil ke stánku s jídlem nebo voňavým punčem, ke stánkům s vánočními 

ozdobami a jinými výrobky, ale našli se i odvážlivci, kteří si vypůjčili brusle a projeli se na 

ledové ploše, která je neodmyslitelnou součástí trhů. Zastihli jsme také koncert kapely Ready 

Kirken, která zahrála kromě nových písniček i známé hity, které denně vyhrávají z rádia. Přes 

dvě hodinky rozchodu utekly jako voda a my napapaní, napojení a s plnými baťůžky dárečků 

a také s balónky napuštěnými heliem vyrazili zpět k autobusu. Ke krásné vánoční atmosféře 

určitě přispělo i menší množství lidí a pohoda, která trhy v Olomouci provázela. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/vanocni-trhy-v-olomouci-3/
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Prvňáčci a Ježíškova vnoučata 

Dobré skutky a dárky k Vánocům jednoznačně patří. Žáci první třídy se zapojili do projektu 

Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Tento projekt vznikl v roce 2016 a jeho cílem bylo,  

a stále je, potěšit opuštěné lidi v domech pro seniory, kteří jsou sami a dárek od Ježíška 

nedostali už mnoho let. Prvňáčci jako Ježíškova vnoučata vyrobili vánoční přáníčka, která 

jsme poslali do Prahy. Přání budou rozdána babičkám a dědečkům z celé České republiky. 

Doufáme, že jim udělají radost a přispějí tak k radostnému prožití vánočních svátků. 

                                               Mgr. Michaela Špičáková a prvňáčci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opět jsme vařili s panem kuchařem 

Již podruhé k nám zavítal příjemný a milý pan kuchař Zbyněk Diatka z firmy Podravka – 

Lagris a.s., aby nám opět ukázal nové trendy zdravého stravování. Společně jsme vybrali  

a připravili toto polední menu: 

 Polévka zeleninová s drožďovými noky 

 Bylinková kuřecí prsíčka na másle s bazalkovou rajčatovou omáčkou, těstoviny 

 Tvarohový bulgur s hruškami a karamelovým topingem 

Pro děti v mateřské školce jsme ráno připravili novou zdravou a velmi chutnou pomazánku 

z červené čočky se zeleninou. Děti z naší školky k nám zavítaly na oběd. Bylo velmi příjemné 

vidět, jak jim chutná a odnášejí prázdné talíře. Pan kuchař dětem osobně pokrmy vydával  

a během výdeje jim také ukázal a popsal některé suroviny, ze kterých se vařilo. Na oplátku se 

od dětí dozvěděl velmi „zajímavé informace“. Například na otázku, kterou zeleninu mají 

v polévce nejraději, mu odpověděly, že knedlíky. A důvodem, proč je omáčka z drcených 

rajčat červená, jsou jahody. Během dne poskytl pan kuchař také rozhovor do školního 

časopisu Poděs. Jsme rádi, že se k nám pan kuchař těšil a naše kuchyně je podle něj velmi 

pěkná a čistá. Také pochválil, že zkoušíme nové recepty a nové suroviny. Návštěva pana 

kuchaře byla pro nás velmi milá a přínosná a již teď se těšíme na další společné vaření. 

Šárka Petlachová, vedoucí školní jídelny 

https://www.zsneplachovice.cz/prvnacci-a-jeziskova-vnoucata/
https://www.zsneplachovice.cz/opet-jsme-varili-s-panem-kucharem/
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Bruslení s Žárovkou 

Páteční večer 18. ledna byl ten správný okamžik pro 17 bruslařů (kluci a holky z druhého 

stupně) a 1 nebruslařku (paní učitelku Ivanu Vaňkovou), kteří se rozhodli, že vymění 

počítače, mobily a „péeska“ za brusle. Toto rozhodnutí se ukázalo jako velmi prozíravé, 

jelikož tolik zábavy a legrace se dá zažít jen s kamarády naladěnými na stejnou vlnu. Cesta 

vlakem, svižná chůze nočním Krnovem, obouvání bruslí a v neposlední řadě úctyhodné 

výkony na ledové ploše zimního stadionu. Užili si to úplně všichni. Excelentní bruslaři  

i váhaví začátečníci. Všem ta hodina rychle uběhla. A ohlasy zúčastněných?: „Bylo to super. 

Byla tom sranda. Mnohem lepší, než sedět u televize. Klouzavý led. Nebylo tam moc lidí. 

Bylo to krátké. A pojedeme ještě někdy?“ Za mě určitě ano. 

Mgr. Ivana Vaňková 

 

Žákovská rada ve školní jídelně 

Dne 25. 1. 2019 žákovská rada naší školy navštívila školní jídelnu v neobvyklou dobu, a to v 

době přípravy obědu. Nejdříve žáci dostali pláště a pokrývku hlavy a návštěva mohla začít 

ukázkou provozu kuchyně. Žáky zaujalo zařízení kuchyně a práce, která s přípravou pokrmů 

souvisí. Prošli si také skladovými prostory ve sklepě a nakonec i kanceláří. V jídelně se 

dozvěděli, že naše jídelna podléhá školní inspekci a krajské hygienické stanici. A že při vaření 

se musí dodržovat hygienické a výživové normy. Odpověděla jsem žákům také na otázky 

typu: kolik jídla se bohužel vrací zpět, co děti nerady jedí nebo jaký je počet strávníků jídelny. 

Návštěva byla velmi milá a přátelská, jsem ráda, když děti mají zájem o práci, která mnohdy 

není vidět. 

Šárka Petlachová, vedoucí školní jídelny 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/brusleni-s-zarovkou-2/
https://www.zsneplachovice.cz/zakovska-rada-ve-skolni-jidelne/
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Výšlap na Ježník 

V sobotu 26. 1. jsme podnikli první výlet turistického kroužku v roce 2019, jehož cílem byl 

Bezručův vrch a rozhledna Ježník v okolí Krnova. Na trasu dlouhou přibližně 12,5 kilometrů 

vyrazilo celkem 7 turistů – 6 žáků naší školy a na cestu s námi vyrazil také pan Malý. Cestou 

jsme si užili pravé zimní počasí, teplota kolem nuly a všude plno sněhu. Po malé zastávce na 

Bezručově vrchu s krásným výhledem na město Krnov a následné zastávce na rozhledně 

Ježník, odkud byly i přes zimní počasí parádní výhledy na okolní kopce, jsme se po cestě 

zpátky těšili na zaslouženou odměnu ve formě teplého obědu. Věta ,,já chci pizzu“ padla po 

cestě tolikrát, že už jsme na ni začali být alergičtí. V Krnově jsme oběd stihli a byla i pizza. 

První turistický výšlap se vydařil a zanedlouho bude navazovat další, tentokrát do okolí 

Bruntálu. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva obecního úřadu 

V měsíci lednu jsme se ve školní družině zabývali tématem „Naše obec“. Děti zajímalo vše, 

co se v obci děje, mluvili jsme o škole, poště, obchodě, lékárně a hlavně, kdo se o občany 

stará, kde je obecní úřad. Děti věděly, že máme paní starostku, ale hrozně je zajímalo, co 

takový starosta dělá. Paní starostka byla velmi ochotná se s námi sejít. Pozvala nás na úterý  

5. 2. 2019  na 12:30 hodin. Všichni jsme se moc těšili a připravili si spoustu otázek. Děti byly 

zvídavé a zajímalo je, co vše musí obecní úřad řešit. Zahrnuly paní starostku různými dotazy, 

na které trpělivě a ochotně odpovídala. Na oplátku jsme ji pozvali k nám do školní družiny. 

Pozvání ráda přijala a na zpáteční cestu dala dětem malou sladkost. Plní dojmů jsme si 

v družině ještě o všem povyprávěli. 

Miluše Košinarová 

 

  

 

https://www.zsneplachovice.cz/vyslap-na-jeznik/
https://www.zsneplachovice.cz/navsteva-obecniho-uradu/
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Vesmírné dopoledne 

Jedno mrazivé únorové dopoledne jsme se s dětmi třetí třídy ponořili do hlubin tajemného 

vesmíru. Tentokrát to překvapení nebylo, proto si žáci donesli spoustu zajímavého materiálu 

k námětu a hlavně plnou hlavu otázek. Téma kosmu je tak rozsáhlé a děti tak zvídavé, že 

kdyby se neblížil čas obědu, povídali bychom si a tvořili nejméně do večera. Účelem projektu 

bylo mimo jiné objasnit žákům postavení  Země ve vesmíru,  pochopit, jak je naše planeta 

vzácná a jak se pohybuje. Teoreticky i prakticky jsme se věnovali hvězdám a souhvězdím, 

dále přirozeným a umělým družicím planety Země. Nezapomněli jsme ani na krtečka, kterého 

mají rády všechny děti, jakožto maskota putujícího do vesmíru v jednom raketoplánu letícího 

do vesmíru. Pro lepší objasnění a porozumění vztahů jednotlivých vesmírných těles jsme 

zhlédli i krátká videa s maskotem Evropské kosmické agentury – Paxim, který nám hravou 

formou a hlavně názorně zprostředkoval vesmírná fakta. Poslední část dne tvořila první 

výprava americké posádky na povrch Měsíce. Reálný start, putování vesmírem, přistání na 

Měsíci a následný cíl v Tichém oceánu Saturnu V děti zaujal snad nejvíce. Důkazem 

spokojenosti může být vyřčená věta žákyně po několika dnech: „Mám plnou hlavu vesmíru!“ 

Mgr.  Tereza Pethsová 

Příprava na pasování…poprvé 

Knihovna Holasovice připravila pro naše prvňáčky Pasování na Rytíře řádu čtenářského. 

Takové pasování není jen tak, proto teď žáci první třídy chodí na pravidelné návštěvy 

knihovny, kde se na pasování připravují. V pondělí 18. 2. byli prvňáčci v knihovně poprvé. 

První návštěva byla spojená s pohádkou Tři oříšky pro Popelku. Paní knihovnice si pro děti 

připravily úkoly, které se týkaly této pohádky. Žáci si pohádku nejdříve poslechli, poté ji 

museli sami, za pomoci obrázků, převyprávět. Nakonec na děti čekal náročný úkol, ve kterém 

musely obkreslit, vystřihnout a nalepit obrázek tří oříšků. Všichni žáci pilně pracovali, aby 

výsledná pohádková knížka, kterou jim paní knihovnice slíbila, byla co nejkrásnější. 

Mgr. Michaela Špičáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/vesmirne-dopoledne/
https://www.zsneplachovice.cz/priprava-na-pasovani-poprve/
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Turnaj v SUDOKU 

I v letošním školním roce se čtyři družstva našich žáků zúčastnila jednoho z pěti turnajů 

pořádaných v České republice, které pořádá HALAS (Hráčská asociace logických her  

a sudoku), konaného dne 21. 2. 2019 v Opavě na ZŠ T. G. Masaryka. V turnaji se neřeší jen 

klasické sudoku 9×9, ale i různé varianty – klasické 6×6, 7×7, nepravidelné 6×6, 9×9, 

součtovky, rozdílovky, sudoliché, diagonální a letos poprvé palindromy. Turnaj se skládá ze 

tří kol. V prvním kole řeší soutěžící úkoly jednotlivě, ve druhém a třetím kole musí 

spolupracovat. I letos byli naši žáci úspěšni, jedno z našich družstev se umístilo na krásném 

třetím místě. Všichni si zaslouží velkou gratulaci a poděkování za výbornou reprezentaci naší 

školy. 

 Mgr. Štěpánka Matějková 

 

Cesta k přemýšlivému čtení (RWCT) 

Co říct paní učitelce, která na začátku vyučovací hodiny vejde do třídy s medailí, postaví se 

před tabuli a mlčí? Mimo zpochybnění jejího duševního rozpoložení nezbývá než začít se 

ptát. V pondělí 25. února se žáci čtvrté třídy ocitli ve výše popsané situaci. Jak se z ní dostali 

ven? Spustili vodopád otázek. Ptáte se, proč to všechno? Aktivizovat třídu pro vyučování je 

možné různými způsoby. Kladení otázek, je jedním z nich. Takto se žáci v hodině čtení 

připojili k tématu Sportovci, vítězové a šampioni. Jací jsou, co dělají, která metafora je 

nejlépe vystihuje? Zodpovědět tyto dotazy pomocí pětilístku nečinilo žákům obtíže. V další 

části se pustili do čtení životopisů známých sportovců. I to v sobě skrývalo záludnost. 

Nestačilo jen číst, přečtené bylo zapotřebí smysluplně převyprávět, a aby toho nebylo málo, 

zodpovědět doplňující zvídavé otázky spolužáků. Popovídat si s imaginární osobností světa 

sportu žákům pomohla metoda rybí kost. Nechat takto vzniklý rozhovor pouze na papíře, je 

škoda. Tak proč jej rovnou nepředvést? Při závěrečném shrnování skrze Vennův diagram se 

žákům otevřel nový úhel pohledu na život lidí, kteří neměli tolik štěstí, ale o to více vynikli 

svou vůlí a cílevědomostí. Právě procházka netradičními životními osudy poskytla žákům 

čtvrté třídy prostor pro přemýšlivé čtení, smysluplné dotazování a kritické shrnování 

(RWCT). 

Mgr. Ludmila Volná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/turnaj-v-sudoku-3/
https://www.zsneplachovice.cz/cesta-k-premyslivemu-cteni-rwct/
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Závislost bere lidem soudnost 

Neobvyklá beseda plná emocí se konala první březnový pátek v areálu opavského magistrátu 

na Krnovské ulici. Žáci naší deváté třídy se setkali se třemi vězenkyněmi a psychologem. 

Mladé ženy postupně vyprávěly svůj životní příběh – od útlého dětství až po situace, kvůli 

kterým se ocitly ve vězení. Mnozí z nás ani nechtěli uvěřit, čím vším si může člověk projít – 

týrání, sexuální násilí, drogová závislost, krádeže, žloutenka typu C, život na ulici… 

Mrazení, pláč, údiv – to vše jsme zažívali během tříhodinové besedy. Psycholog vstupoval do 

vyprávění žen a snažil se po odborné stránce vysvětlit aspekty závislostního chování 

(závislost na drogách, alkoholu, moderních technologiích) a dopad na fyzické zdraví  

a psychiku. I ve škole jsme se vrátili k páteční besedě a rozebírali své pocity. Úvahy deváťáků 

si můžete přečíst níže. 

    Mgr. Renata Schreierová 

 

Příprava na pasování…podruhé 

V pondělí 4. 3. jsme s prvňáčky opět vyrazili do knihovny. Cestou jsme zkoušeli uhodnout, 

která pohádka nás dneska čeká. Jestli to bude Červená Karkulka, Perníková chaloupka nebo 

Zlatovláska…? Nikoho z nás nenapadla pohádka, kterou si pro nás paní knihovnice 

Dehnerová připravila. Byla to pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Děti pozorně 

poslouchaly předčítání paní knihovnice a přemýšlely nad úkoly, které je budou čekat. Druhým 

listem pohádkové knížky byl obrázek Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Prvňáčci se 

pustili do vybarvování, stříhání, skládání a lepení, aby jim vznikl manipulační obrázek 

pohádkových postav. Dlouhý se v obrázku natahoval, Široký rozšiřoval a Bystrozraký koulel 

očima. Všichni se těšíme na další setkání a na pohádku, kterou si pro nás paní knihovnice 

připraví. 

Mgr. Michaela Špičáková 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.zsneplachovice.cz/zavislost-bere-lidem-soudnost/
https://www.zsneplachovice.cz/druha-priprava-na-pasovani/
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V kroužku vaření létaly palačinky vzduchem 

Naše vaření se tentokrát neslo ve znamení palačinek a pomazánek. Smažili jsme krásně tenké 

a voňavé palačinky. Dětem jsem nemohla odepřít známé nadhazování palačinek z pánvičky. 

Tato „hra“ se setkala s nečekaně velikým úspěchem a palačinky létaly vzduchem ostošest. 

Můžete se přesvědčit v krátkém videu níže. 

Šárka Petlachová 

 

Den Off-line a odpolední program 

Výbuch ve škole?! Ano, i ten bylo možné zažít v naší škole v pátek 22. března. Odborná 

učebna chemie a fyziky byla totiž jedním ze stanovišť v rámci odpoledního programu 

připraveného pro rodiče s dětmi. Sklouznutí po lavičce, skákání přes švihadlo a házení míčem 

absolvovali malí i velcí v tělocvičně. V tvořivých dílnách zájemci vyráběli velikonočního 

kohoutka z hlíny nebo květiny z papíru. Na retro výstavě si vyzkoušeli psaní na stroji, 

prohlédli si přístroje na vyvolávání fotografií a odvážlivci dokonce prali prádlo na valše. 

Někteří využili možnost pohodlně se usadit v knihovně a jen tak si užít chvilku s knihou nebo 

si zahrát se svým dítětem deskovou hru. A co takhle si na tento den udělat vzpomínku  

a nechat se vyfotit v našem foto koutku? I to bylo na programu dne. Příjemnou procházku 

školou bylo možné zakončit posezením s přáteli nad dobrotami a šálkem kávy v kavárně. No, 

řekněte sami, že i odpoledne bez moderních technologií může být báječné? 

Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/v-krouzku-vareni-letaly-palacinky-vzduchem/
https://www.zsneplachovice.cz/den-off-line/
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LVK očima vedoucího kurzu 

V letošním roce jsme pro náš kurz vybrali SKI areál Kraličák, který se nachází v Hynčicích 

pod Sušinou na úpatí masivu Králického Sněžníku. I přes větší vzdálenost se ukázalo, že 

zvolit tento areál byla dobrá volba. Příjemné ubytování v zrekonstruované horské chatě 

nabídlo prostorné pokoje a hlavně lyžařský areál v okolí chaty byl naprosto vyhovující. I přes 

nepříznivé podmínky a teploty nad nulou byla v provozu většina širokých a přehledných 

sjezdovek. Areál nabízel ideální kopce jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lyžaře, kteří 

většinu výcviku absolvovali na červené sjezdovce za kopcem ve Stříbrnici vybavené 

sedačkovou lanovkou. Celý areál byl propojen, takže jsme bez problémů mohli využít 

všechny sjezdovky, navíc byl nástup na první pomu v blízkosti chaty. Na letošní kurz vyrazilo 

celkem 40 lyžařů, ze kterých nemělo s lyžováním žádné zkušenosti celkem 17 žáků. Ve středu 

už jsme všichni bezpečně zvládli jízdu na vleku a hlavně bezpečné sjetí kopce, na který nás 

vlek dovezl. Po prvním pondělním rozčarování z obědu a večeře se od úterý naštěstí ustálila  

i kvalita jídla. Malým oříškem byl středeční odpolední program, při kterém se 

z bezpečnostních důvodů zařazuje místo lyžování náhradní program. Okolí Hynčic pod 

Sušinou nenabízí mimo rozhlednu na Štvanici a krásného lyžařského areálu žádné jiné 

zajímavé místo, a tak jsme vyrazili na turistickou procházku za krásami okolí, která se nám 

mírně protáhla. Pravdou je, že po středeční procházce bylo na chatě slyšet unavené  

a spokojené chrupkání ještě před večerkou. Kromě lyžování jsme se se žáky také účastnili 

přednášky horské služby, která nás seznámila s činností HS a s nebezpečími, která můžou 

návštěvníky hor potkat. Mnoho zábavy jsme si užili také při večerních programech, ve 

kterých si žáci vyzkoušeli spolupráci při nejrůznějších stmelovacích hrách. Náš pohodový 

týden zakončila čtvrteční diskotéka, na které se vyznamenala hlavně děvčata, která klukům 

názorně ukázala, jak to vypadá, když se to pořádně rozjede a také páteční závod ve slalomu, 

ve kterém zajeli nejrychlejší časy Jan Matoušek a Nikola Vrbická. Na celotýdenní organizaci 

povedeného lyžařského kurzu se nejen na svahu, ale také při večerních programech, podílel 

pan učitel Radek Hnilica, paní učitelka Ivana Vaňková a pan instruktor Vladimír Břichnáč, za 

což jim patří velké poděkování. To si zaslouží i žáci našich sedmých tříd za přístup, kterým 

výrazně pomohli celkové pohodě, která kurz provázela. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/16846-2/
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2. místo v krajském finále a senzační postup na republikové finále ve sportovní 

gymnastice 

Nádherné výsledky mají za sebou naše gymnastky v kategorii starších děvčat. Postupně se 

svými výkony procvičily až k nejvyšší metě, a to i přes organizační nesnáze, které se nakonec 

zvládlo překonat. Okresní finále se konalo v době lyžařského kurzu a účast děvčat na závodě 

zachránila paní vychovatelka Košinarová, která je doprovodila na ZŠ Šrámkova v Opavě. 

V okresním finále jsme obsadili kategorii mladších a starších děvčat. Deváté místo mladších 

žaček sice není úspěchem, ale ztráta na lepší pozice nebyla příliš velká a děvčata alespoň 

nasbírala zkušenosti pro další ročníky. Družstvo starších děvčat si vedlo podstatně lépe. Své 

sestavy skvěle zvládly a body nasbírané na prostných, hrazdě a také při přeskoku vystačily na 

krásné 2. místo, těsně za ZŠ Kylešovice. Krásný výsledek družstva okořenila Vendula 

Silberová 1. místem mezi jednotlivci. O možnosti postoupit v kategorii starších děvčat na 

krajské finále z 2. místa do Frýdku-Místku jsme se dozvěděli v předvečer závodu a snaha, 

kterou jsme při zajištění startu vynaložili s paní ředitelkou a paní trenérkou Špičkovou, 

společně s pochopením rodičů, nakonec přinesla své ovoce a v úterý 19. 3. jsme mohli 

brzkým ranním vlakem vyrazit směrem na Beskydy. Děvčata opět soutěžila na prostných, 

hrazdě a přeskoku a jejich snažení přineslo krásné 2. místo i v krajském finále, což je sám  

o sobě úžasný a nečekaný výsledek. Za zmínku určitě také stojí 3. místo Venduly Silberové 

v kategorii jednotlivců. Nadšení a snaha našich děvčat druhým místem v krajském finále 

nekončí a odměnou za jejich výkon je postup na republikové finále, které se uskuteční 

v sobotu 6. 4. v Praze. Velké uznání za tento výsledek patří hlavně družstvu našich děvčat, ale 

také paní trenérce Špičkové, která má na našem umístění velký podíl a také paní ředitelce za 

vstřícnost, která byla při nelehké organizaci zapotřebí. Děvčatům ještě jednou gratuluji  

a doufám, že si republikové finále pořádně užijí. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republikové finále ve sportovní gymnastice 

Velmi úspěšnou účast v gymnastických soutěžích mají za sebou naše děvčata, která o víkendu 

5. 4. a 6. 4. absolvovala republikové finále ve sportovní gymnastice v Praze. Náš tým vyjel na 

závody oslaben o Kristýnu Silberovou, která měla ve stejném termínu gymnastické závody ve 

skocích na trampolíně a nemohla se finále zúčastnit. Přesto se naše družstvo ve složení Nela 

Hřivnáčová, Vendula Silberová a Aneta Holíková předvedlo ve velmi slušném světle a svou 

https://www.zsneplachovice.cz/misto-v-2-misto-v-krajskem-finale-a-senzacni-postup-na-republikove-finale-ve-sportovni-gymnastice/
https://www.zsneplachovice.cz/misto-v-2-misto-v-krajskem-finale-a-senzacni-postup-na-republikove-finale-ve-sportovni-gymnastice/
https://www.zsneplachovice.cz/republikove-kolo-ve-sportovni-gymnastice-2/
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gymnastickou pouť zakončilo na nádherném 6. místě. Děvčata během závodu čekal 

gymnastický trojboj a body sbírala na prostných, hrazdě a přeskoku. Na ostré vystoupení jsme 

se mohli v gymnastické hale připravit v předvečer závodu. Dvoudenní republikové finále jsme 

si užili nejen po sportovní stránce. Děvčatům patří obrovské poděkování za přístup, snahu  

a nadšení, které vložila do svých výkonů za úžasným výsledkem na republikové úrovni. 

Mgr. Jakub Machel 

 

Badatelská konference 2019 

Hlavní náplní přírodopisného kroužku je pomocí experimentů objevit fungování přírodních, 

fyzikálních i chemických dějů. Objevujeme dvojím způsobem. Tím prvním je krátkodobý 

experiment, kdy se dlouhé minuty příprav promění v několika vteřinový výsledek. Druhým  

a časově náročnějším způsobem je bádání. V letošním roce jsme bádali hned dvakrát. Není 

tajemstvím, že už nějakou dobu chováme žížaly. Jedná se o vyšlechtěný druh kalifornských 

žížal sloužících k vermikompostování. Naším cílem bylo zjistit, zda toto vermikompostování 

má skutečně tak blahodárné účinky na růst rostlin. Druhým badatelským projektem bylo 

měření hodnot oxidu uhličitého, vlhkosti vzduchu a teploty ve třídách v průběhu vyučování. 

Tyto hodnoty jsme posléze porovnávali s doporučenými hodnotami pro vyučování. S oběma 

projekty jsme již tradičně vyrazili na badatelskou konferenci na Střední průmyslovou školu 

chemickou akademika Heyrovského do Ostravy, abychom prezentovali naše bádání. Sice 

jsme letos na pomyslné bedně nestáli, ale věřím, že zkušenost z bádání a prezentování práce 

před širokým publikem a porotou byly i tak zážitkem. Chtěl bych všem členům kroužku 

poděkovat za jejich přípravu a skvělou reprezentaci školy. 

Mgr. Radek Hnilica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravé jarní toustíky 

I zdánlivě jednoduchá činnost, jakou je příprava toustů, se v prostředí školní družiny stala po 

dvě odpoledne činností nevšední a zajímavou. Možná i díky tomu, že přípravě toustů 

předcházel výsev semínek řeřichy. Měli jsme totiž v plánu připravit si tak trochu zdravou 

odpolední svačinu. Kelímky od smetanového dezertu pana cotta se proměnily v malé 

květináčky se jmenovkami. To abychom si své výpěstky náhodou nepopletli ;-). A představte 

si, většina semínek se už po dvou dnech statečně drala na svět. Určitě to bylo i poctivou 

https://www.zsneplachovice.cz/badatelska-konference-2019/
https://www.zsneplachovice.cz/zdrave-jarni-toustiky/
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zálivkou a sluníčkem, které už nás v herně hezky jarně hřeje. Příprava toustů byla pro děti o to 

zajímavější, že si je až na obsluhu toustovače, chystaly samy. A třešničkou na dortu, pardon – 

na toustu, byla právě ona zmíněná řeřicha. Jak jsme se dozvěděli, posiluje naši  imunitu a také 

prospívá trávení. Bylinky mají navíc na jaře dvojnásobnou sílu. A protože v kolektivu 

vždycky lépe chutná, chutnala nám i řeřicha. 

Iveta Johnová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava na pasování… potřetí 

Třetí návštěva knihovny byla spojená s pohádkou Pták Ohnivák a liška Ryška. Většina dětí se 

paní knihovnici přiznala, že tuto pohádku neznají. O to víc se na dnešní setkání těšily, protože 

vůbec netušily, co je dnes čeká. Paní Dehnerová dětem pohádku přečetla. Pohádka to byla 

velmi dlouhá, ale prvňáčci se zaujetím poslouchali až do konce. Po přečtení pohádky na děti 

čekal pracovní list s úkoly, který bude dalším listem pohádkové knížky prvňáčků. Dnešní 

práce byla celá ve zlatě. Děti musely vybarvit zlaté vlasy Zlatovlásky, zlatou hřívu koně 

Zlatohříváka, dolepit zlatá jablíčka. Nakonec už jen vystřihly a nalepily ptáka Ohniváka  

a lišku Ryšku a bylo hotovo. 

Mgr. Michaela Špičáková 

 

Řekni mi, co čteš, a já ti povím, jaký jsi… 

Dramatický soubor Bavidlo pod vedením paní učitelky Wertichové si připravil vystoupení pro 

žáky a učitele naší školy, a to recitaci prozaických textů z oblíbených knih. Vystoupení se 

konalo 1. 4. 2019 v naší školní knihovně. I přes velkou trému se vystoupení povedlo. Já za náš 

soubor mohu podotknout, že do vystoupení jsme dali úplně všechno. Tréma byla vážně 

veliká, ale my jsme to zvládli. Diváci i vystupující si odpoledne užili a všichni diváci mi dají 

https://www.zsneplachovice.cz/priprava-na-pasovani-potreti/
https://www.zsneplachovice.cz/prehlidka-recitace-2/
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jistě za pravdu, že vystoupení bylo povedné. Ale velké díky patří paní učitelce Wertichové, 

která nám pomohla s přípravou textů a našich projevů. DĚKUJEME! 

                                                                           Aneta Szotkowská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žárovka v tom zase plavala 

Rozluštění titulku je zcela prosté, Žákovská rada zorganizovala v sobotu 6. 4. již tradiční 

plavání ve wellness centru v Bruntále. Jedenáct účastníků dalo přednost společné cestě 

vlakem, svižné procházce ranním Bruntálem a hlavně vodním radovánkám před pozdním 

vstáváním, televizí, úklidem… Při našem příchodu bylo v bazénu pouze 50 lidí, takže jsme si 

pobyt v něm užili se vším všudy. Hodina a půl uběhla (nebo uplavala?) neskutečně rychle. 

Čas běží rychle vždy, když je skvělá zábava. Takže pojďte se někdy s Žárovkou zase pobavit. 

Mgr. Ivana Vaňková 

 

Pozvánka na ukázkové hodiny z anglického jazyka 

Naše škola je zapojena do programu Erasmus +, který je spolufinancován Evropskou unií.  

V červnu 2019 nám končí projekt s názvem Cizí jazyky pro všechny. V rámci tohoto grantu 

vycestovaly dvě učitelky na mobilitu do zahraničí, kde se nejen zdokonalovaly v anglickém 

jazyce, ale také absolvovaly metodický kurz, který byl zaměřen na výuku anglického jazyka 

na prvním stupni. Vzhledem k diseminaci získaných znalostí pořádáme v týdnu od 8. do 12. 

dubna ukázkové hodiny výuky anglického jazyka včetně zájmových kroužků. 

 Mgr. Klára Střížová 

 

Průběh zápisu do 1. třídy, seznam přijatých uchazečů 

Budoucí prvňáčky jsme přivítali 4. dubna 2019. V doprovodu svých rodičů, ale i prarodičů, 

přišlo k zápisu 26 dětí. O pohodový průběh zápisu se zasloužily paní učitelky 1. stupně – Mgr. 

Ivana Kořistková, Mgr. Tereza Pethsová, Mgr. Ludmila Volná, Mgr. Hana Grigorová, Mgr. 

Klára Střížová, Mgr. Michaela Špičáková a vedoucí učitelka mateřské školy Lenka 

Gorčicová. Dárečky pro budoucí prvňáčky připravily paní vychovatelky Miluše Košinarová, 

https://www.zsneplachovice.cz/plavani-s-zarovkou-3/
https://www.zsneplachovice.cz/pozvanka-na-ukazkove-hodiny-z-anglickeho-jazyka/
https://www.zsneplachovice.cz/prubeh-zapisu-do-1-tridy-seznam-prijatych-uchazecu/
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Iveta Johnová a Jana Lhotská. Za skvělou organizaci zápisu patří paním učitelkám  

a vychovatelkám mé velké poděkování. Pro děti měly paní učitelky připraveny aktivity, 

jejichž zvládnutí přispívá ke zdárnému nástupu do 1. třídy. Děti kreslily, počítaly, poznávaly 

barvy a základní geometrické tvary, přednesly básničku či zazpívaly písničku nebo pověděly 

něco zajímavého o sobě. 

Pro budoucí prvňáčky připravujeme tzv. „Školičky“. Při těchto setkáních děti poznají 

prostředí základní školy, prohlédnou si třídy, jídelnu i školní družinu, vyzkoušejí si také práci 

v lavicích, seznámí se s novými kamarády a poznají svou paní učitelku. Informace  

o organizaci Školiček obdrželi rodiče u zápisu, rovněž budou zveřejněny na webových 

stránkách školy a v příslušných mateřských školách. Těšíme se na viděnou! 

 

PaedDr. Ivana Pavlíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zapojení naší školy do projektu ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA 

S cílem zlepšit kvalitu našeho školního stravování jsme se zapojili do projektu ZDRAVÁ 

ŠKOLNÍ JÍDELNA. Tento projekt garantuje spolupráci s předními odborníky na výživu. 

Výsledkem bude pestrý jídelníček odpovídající moderním výživovým trendům. Autory 

projektu Zdravá školní jídelna jsou odborní zaměstnanci ze Státního zdravotního ústavu  

a Krajských hygienických stanic. Garantem projektu je ministerstvo zdravotnictví  

a ministerstvo školství ČR. Projekt Zdravá školní jídelna vznikl na podporu školního 

stravování, které má v naší zemi desítky let trvající tradici. 

V čem nás obohatí projekt Zdravá školní jídelna? 

 Můžeme se inspirovat u těch nejlepších jídelen, konzultovat s výživovými odborníky  

a získat prestižní certifikát Zdravá školní jídelna. 

 Pomůže nám odstranit některá slabá místa současného systému školního stravování  

a docílit toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou, vyváženou a pestrou stravu. 

 Specialisté ze Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice budou naši 

školní jídelnu odborně vést a individuálně s ní pracovat, čímž chceme společně zlepšit 

kvalitu školního stravování. 

https://www.zsneplachovice.cz/zapojeni-nasi-skoly-do-projektu-zdrava-skolni-jidelna/
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 Postupnou realizací projektu přispějeme k naplnění představ rodičů o správné výživě 

dětí. Získáním certifikátu Zdravá školní jídelna chceme ukázat, že se snažíme dělat pro 

naše strávníky opravdu maximum. 

  Šárka Petlachová, vedoucí školní jídelny 

 

Badmintonový turnaj v Háji ve Slezsku 

Ve středu 3. dubna 10 žáků se zájmem o badminton navštívilo 2. ročník turnaje v Háji ve 

Slezsku.  V letošním roce se zúčastnily 4 školy a necelých 50 hráčů, kteří byli rozděleni do  

4 kategorií. Naši školu reprezentovali převážně žáci 8. třídy, jmenovitě Eliška Rychtová, 

Rozálie Quisová, Rozálie Muráňová, Klára Cekotová, Aneta Štrohalmová, Ondřej Botzián, 

Ondřej Lubeník, Patrik Snášel, Šimon Hloušek a naši sportovní výpravu doplnil Alexandr 

Fojtík ze 7. třídy. Na stupně vítězů se probojovali dva naši hráči a oba se shodně mohli 

radovat ze zlatých medailí, konkrétně v kategorii starších děvčat Klára Cekotová a v kategorii 

starších chlapců Ondřej Lubeník. Za zmínku ještě určitě stojí pěkné 4. místo Anety 

Štrohalmové. Všem žákům děkuji za reprezentaci naší školy 

Mgr. Jakub Machel 

 

První setkání předškoláčků 

Ve čtvrtek 4. dubna proběhl na naší škole Zápis do první třídy. V letošním roce bylo zapsáno 

26 dětí. Pro naše nejmladší žáčky každoročně připravují paní učitelky pravidelná setkání. 

Budoucí prvňáčci mají možnost poznat prostředí nové školy. První setkání předškoláčků 

proběhlo v úterý 16. dubna. Děti se u šaten rozloučily se svými rodiči a statečně kráčely do 

své budoucí třídy. Usadily se do lavic a se zatajeným dechem očekávaly, co si pro ně paní 

učitelka připravila. Společná práce začala na koberci, kde se seznámily s třídní učitelkou a se 

svými budoucími spolužáky. Po vyslechnutí pohádky „Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu“ je 

čekal první těžký úkol – seřazení obrázků vyslechnutého příběhu a převyprávění pohádky. 

Zadaný úkol splnili na jedničku. Následovala zasloužená svačinka. Práci v lavicích si 

vyzkoušeli při hledání cesty štěňátka k misce s vodou. Zábavné odpoledne zakončila 

pohybová hra „Stromeček, hříbeček“. 

Mgr. Ivana Kořistková 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/badmintonovy-turnaj-v-haji-ve-slezsku/
https://www.zsneplachovice.cz/skolicka-prvi-setkani/
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Projekt s rodilým mluvčím 

„I am not your teacher. I am your friend. Just call me Eddy.“  Nejsem váš učitel. Jsem váš 

přítel. Říkejte mi Eddy. Těmito slovy zahájil své projektové dny rodilý mluvčí, který se našim 

žákům od 6. do 9. třídy věnoval 16. a 17. dubna v průběhu celého vyučování. A když mluvčí, 

tak pojďme tedy mluvit. Ano, pouze to a nic dalšího. Žádné prezentace, obrázky, hry – prostě 

mluvení – nejdůležitější součást každého jazyka. Zprvu rozpačité ticho vystřídala nesmělá 

konverzace a posléze i vtípky, smích a dobrá nálada. S postupem času si někdo už ani 

neuvědomoval, že poslouchá i mluví anglicky. A to bylo účelem celého projektu. Eddy k nám 

bude ještě docházet do konce školního roku, kdy své „mluvící“ hodiny věnuje těm, kteří 

anglicky opravdu mluvit chtějí bez ohledu na to, jakou známku z angličtiny měli. 

Mgr. Ivana Vaňková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava na pasování… počtvrté 

Poslední příprava na Pasování proběhla v pondělí 15. 4. Paní knihovnice se s dětmi rozloučila 

pohádkou Princ Bajaja. Prvňáčci s napětím poslouchali pohádku až do konce. Po přečtení 

pohádky na děti čekal opět nelehký úkol. Žáci museli nejdříve vybarvit obrázek, vystřihnout  

a nalepit rytíři brnění a nakonec vystřihnout a nalepit draka, se kterým Bajaja bojoval. 

Poslední list pohádkové knížky je hotový a my se už těšíme na samotné Pasování, které 

proběhne v sobotu 1. června. 

Mgr. Michaela Špičáková 

 

Kroužek rytmiky 

Děvčata z kroužku rytmiky jsou šikovná a mají plno elánu. Letos již vystoupily na dvou 

plesech v Holasovicích a 16. dubna předvedly své umění v Opavě Komárově. Zde se konala 

taneční soutěž školních družin. Soutěž byla rozdělená do tří kategorií. V kategorii 

pohybových skladeb se děvčata umístila se svým tancem „Podívej se na mě“ na 2. místě. 

https://www.zsneplachovice.cz/projekt-s-rodilym-mluvcim/
https://www.zsneplachovice.cz/skolicka-druhe-setkani/
https://www.zsneplachovice.cz/krouzek-rytmiky/
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Domů si odvezly diplom, medaile a sladkosti. Gratuluji děvčatům i jejich vedoucím Janě 

Pietroňové a Jitce Schoppikové. 

Marie Černohorská 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž žáků ZŠ v technických dovednostech 

Dne 24. 4. 2019 proběhlo okresní finále 9. ročníku Soutěže žáků ZŠ v technických 

dovednostech na Střední škole technické v Opavě. Do základního kola soutěže se letos 

přihlásilo celkem 30 škol opavského okresu s rekordním počtem 1277 žáků. Do finálového 

kola se probojovalo 56 žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to v technických 

dovednostech a v elektrotechnické soutěži. Za naši školu soutěžili dva žáci ze sedmého 

ročníku. Alexandr Fojtík zocelený dlouholetou přípravou získanou přesností  

z modelářského kroužku a z hodin pracovních činností a motivován hodnotnými cenami 

prezentovanými v úvodu soutěžního klání, na začátku soutěže prohlásil, že chce bojovat  

o první místa. Poté žáci samostatně pracovali dle technického výkresu na svých pracovištích. 

Po ukončení jsme všichni netrpělivě očekávali výsledky… Naše cíle a sny byly naplněny. 

Alexandr Fojtík se zaslouženě umístil na prvním místě. Všichni mu jeho úspěch moc přejeme 

a gratulujeme k vítězství. Jan Matoušek se přes veškerou přípravu a snahu sice neumístil 

v elektrotechnické soutěži na stupních vítězů, ale získal cenné zkušenosti a podařilo se mu 

vyrobit krásný výrobek, který si odnesl domů. 

Mgr. Leon Vašinka 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/soutez-zaku-zs-v-technickych-dovednostech/
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Medíčkování 

Jaro má své kouzlo stejně jako každé roční období. Příroda nám ukazuje krásné kombinace 

barev, můžeme vidět mnoho druhů květin, stromy začínají kvést, a když se na nás sluníčko 

zasměje, hned má člověk lepší náladu a cítí se šťastnější. My jsme také využili krásné dny  

a s radostí jsme vyšli ven na čerstvý vzduch. Děvčátka nemohla odolat pampeliškám, které 

rostly ze země, a hned si pletla věnečky, vázala kytice, které si pak odnesly do družiny.  

A protože mně bylo líto je vyhodit, přemýšlela jsem, co z nich uděláme. „Uděláme med,“ 

řekla jsem a už jsme trhali květy do hrnce, rozmačkali citrony, vše zasypali cukrem a nakonec 

zalili vodou. Poté jsme museli nechat nálev odpočinout do druhého dne. Druhý den jsme šli 

do cvičné kuchyně a společnými silami a netrpělivostí, kdy už to zhoustne, jsme sledovali 

proměnu tekutiny na šťávu a poté „konečně“ na med. Jelikož vaření bylo zdlouhavější, zahráli 

jsme si na tichou poštu a děti se vystřídaly v míchání a samozřejmě nesměly chybět 

ochutnávky. Hotový med jsme přelili do skleniček, děti vylizovaly hrnec, všem moc chutnal. 

Uschovaný med využijeme v následujících dnech ve školní družině. 

Jana Lhotská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Země 

První, druhá a třetí třída se vydala směrem na Loděnici. Vyzbrojeni pytli na odpadky a dobrou 

náladou jsme se vydali na cestu po šipkách. Cestou do Loděnice plnili prvňáčci nelehké úkoly 

třeťáků a hledali, kudy vede cesta. Cesta po šipkách nás vedla kolem zámku až do Loděnice. 

První zastávka byla v Pískovně, kde jsme si odpočinuli, nasvačili se a pokračovali v hledání 

šipek. Třeťáci nás zavedli až na místní hřiště, kde na nás čekal také slíbený poklad. Cesta zpět 

do školy byla mnohem náročnější, děti už nevedly šipky a bylo jim stráášné horko. 

Mgr. Michaela Špičáková 

Za krásného počasí vyrazili žáci IV. třídy a pustili se do úklidu obce. Jejich trasa vedla přes 

obec Neplachovice, čističku odpadních vod v Holasovicích a podél řeky Opavy na 

holasovické hřiště. Všem šla práce od ruky a odměnou za únavu bude všem příjemný pohled 

na výsledek, tj. hezké prostředí. 

Mgr. Kateřina Baronová 

https://www.zsneplachovice.cz/medickovani/
https://www.zsneplachovice.cz/den-zeme-3/
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V rámci Dne Země se páťáci vydali na velký úklid obce Neplachovice. Děti prošly ulicemi 

mezi rodinnými domy, vysbíraly odpadky v blasti Grundy, zkontrolovaly cyklostezku 

Loděnice a vysbírané odpadky vzorně donesly na předem domluvené místo holasovického 

hřiště. 

Mgr. Hana Grigorová 

Žáci VI. A vzali vážně nejen samotný Den Země, ale i přípravu na něj. Den předem si 

nachystali potřebné pomůcky – rukavice, tašky, pytle, dále sportovní oblečení a obutí, míč, 

piknikové deky a speciálně vyrobené pochoutky. K perfektnímu vybavení přidali dobrou 

náladu a nadšení, a proto jim šla práce pěkně od ruky. Po opravdu důkladném vyčistění 

sportovního areálu, okolí potoka Lipinky a okolí Kamplu se mohli věnovat zábavě – sportu  

a piknikovému posezení. 

                                                                                                          Mgr. Blažena Wertichová 

VI. B se ve čtvrtek vypravila nejdříve do zámeckého parku, poté vyčistila prostory v hliníku  

a okolí podchodu. V příkopech u hlavní silnice bylo také dost odpadků. Černým chodníkem 

jsme přešli do Holasovic a podél řeky došli na most spojující Holasovice s polskou obcí 

Wysoká. Dále jsme pokračovali polní cestou až na fotbalové hřiště. Tady někteří sportovali, 

jiní odpočívali. Letní slunečné počasí ještě umocnilo příjemný pobyt v přírodě. 

Mgr. Renata Schreierová 

 

 

 

 

 

 

 

Tak jako každý rok, i letos VII. A v rámci akce Den Země trochu pomohla naší matičce Zemi 

od odpadků. Vydali jsme se posbírat vyhozené odpadky po cyklostezce ve směru Holasovice 

– Opava. Počasí se vydařilo, celý den krásně svítilo sluníčko. Cestou jsme s dětmi navštívili  

i místní čističku odpadních vod v katastru obce Holasovicce. Závěr celé akce jsme strávili na 

fotbalovém hřišti v Holasovicích. 

Mgr. Radek Hulva 

VII. B vzala útokem příkopy kolem cesty do místní části Zadky. Řidičům, kteří dne 25. dubna 

po této cestě projížděli, se naskytla nevídaná podívaná.  Z pravého i levého příkopu 

vyčuhovaly pouze hlavy těch, kteří nejdřív jásali nad každým úlovkem a předháněli se, kdo 

bude mít zajímavější odpadky. Nemusím podotýkat, že složení všech nasbíraných pytlů 

s odpadky bylo velice různorodé. Odměnou za vynaložené úsilí pak byl nanuk a příjemné 
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posezení u mobilů (konečně!!!!!) na benzinové čerpací stanici.  Procházka celý pocit z dobře 

vykonané práce ještě umocnila. Tak uvidíme zase za rok. 

Mgr. Ivana Vaňková 

Také v letošním roce jsme se nezapomněli, v rámci Dne Země, zapojit do úklidu našeho 

blízkého okolí. Vybaveni na sběr nepořádku, který po sobě lidé rádi zanechávají v naší 

přírodě, jsme vyrazili vyčistit příkopy a cesty vedoucí k naší škole. 8. a 9. třída si letos vzala 

na starost cesty ve směru do Skrochovic, a i když je kolem nás volného odpadu stále dost, je 

nutné podotknout, že se situace rok od roku zlepšuje. Osmáci vyrazili od naší školy přes 

zámek a Grundy směrem na Loděnici, odkud pak vyčistili polní cestu kolem skládky do 

Skrochovic. Na fotbalovém hřišti jsme se potkali s naší devítkou, která se věnovala úklidu 

cyklostezky vedoucí z Holasovic právě do Skrochovic. Po práci musel přijít zasloužený 

odpočinek v podobě opékání špekáčků, hraní fotbalu či softballu, anebo lenošení na sluníčku. 

Den Země se letos opět vydařil a kromě krásně stráveného slunečného dopoledne jsme ještě 

přiložili ruku k udržení našeho okolí v čistotě a pořádku. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropa čte a my čteme s ní! 

Abychom upřesnili výše uvedené zvolání, my znamená žáci čtvrté třídy ze Základní školy  

a Mateřské školy Neplachovice. Doslechli jsme se o Dnech dětského čtení, a jelikož čteme 

pravidelně a rádi, rozhodli jsme se k akci připojit. Vybrali jsme si knížku O čertovi pana 

spisovatele Pavla Čecha. Při jejím předčítání jsme se všichni poctivě střídali. Pustili jsme se 

také do doprovodných činností. Zkoušeli jsme předvídat pokračování příběhu. Některá jeho 

klíčová slova jsme přetvořili v pexeso, které jsme si následně zahráli. Když jsme se 

dostatečně seznámili s hlavním hrdinou, napsali jsme mu dopis. Na závěr jsme vytvořili 

ilustrace k vybraným pasážím. Budete-li chtít, můžete si prohlédnout přiložené fotografie 

nebo video, kde je naše čtení zdokumentováno. S knížkou jsme strávili celý týden a zvládli 

jsme ji přečíst od začátku do konce. Aby ne. Vždyť nás na ni bylo dvacet jedna.  Všem dětem, 

které zatím neměly možnost se této akce zúčastnit, vzkazujeme, aby neváhaly a přidaly se k ní 

třeba v příštím roce. Číst knihu je vždy zážitek, ale číst ji kamarádům je super výzva. 

Mgr. Ludmila Volná 

https://www.zsneplachovice.cz/evropa-cte-a-my-cteme-s-ni/
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Výšlap do Darkoviček 

Návštěvu válečného opevnění z dob 2. světové války mají za sebou turisté, kteří vyrazili na 16 

kilometrový pochod v neděli 28. dubna. Výletu se zúčastnilo 17 žáků a s organizací delší túry 

pomáhal také pan učitel Hnilica a z řad rodičů pan Lubeník. Naše trasa začínala v Kozmicích 

a vedla nás přes pramen Julianky po cyklistické trase, která se napojila na modrou turistickou 

značku. Ta už vede v blízkosti pěchotních srubů, které měly tvořit naši obrannou linii při 

případné obraně před nepřítelem. Během výletu jsme také absolvovali velmi zajímavou 

komentovanou prohlídku pěchotního srubu Jaroš, který udržuje a zvelebuje parta 

dobrovolníků a ve volném čase se snaží nasbírat a vystavit co nejvíce dobových předmětů, 

zbraní a válečného vybavení. Bunkr byl dokonce vybaven původním agregátem, mohli jsme 

tak na vlastní kůži okusit hluk, který museli vojáci vytrpět při výrobě elektrického proudu.  

I přes chladné počasí se výlet vydařil a doufám, že nám tato velká účast turistů vydrží i na 

plánovaný výšlap do Jeseníků. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/vyslap-do-darkovicek/
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Výtvarná soutěž školních družin 

Stejně jako loni se I. oddělení ŠD zapojilo do výtvarné soutěže školních družin. Letos bylo 

téma dopravní prostředky. Myslela jsem si, že se zapojí hlavně kluci, ale byla jsem 

překvapená. Děvčata byla velmi kreativní a hned začala vymýšlet, co všechno by se dalo 

udělat. A tak začala naše dvouměsíční práce. Děti tvořily své návrhy a pak se pustily do 

samotné výroby. Bratři Burgetovi vymysleli letadlo z papírových ruliček, Anežka a Bibi 

vyrobily anglický autobus z krabice od bot, Kačka a Mirka vymyslely velký Titanic z kartonu 

a krabic. Menší děvčata a kluci tvořili celé město. Dalo jim to všem hodně práce, ale moc se 

jim to povedlo. Musím všechny hodně pochválit! Velkou odměnou bylo, že naše děvčata 

s Titanicem vyhrála krásné třetí místo. Všechny výrobky jsou do 26. 5. 2019 vystaveny 

v galerii obchodního centra Breda Opava. 

                                                                                      Miluše Košinarová      

     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                                                         

Probouzíme lásku k hudbě 

Jakýkoliv zájem či zálibu můžeme u dětí probudit a rozvíjet nejlépe vlastním příkladem. Je 

dobré umět jim pomoci zorientovat se v množství nabídek v oblasti zájmové činnosti  

a následně je i správně motivovat. Ne každému je toto dáno. Učitelka hudby, paní Hana 

Zechová, je však člověkem na svém místě. Co vše hudba přináší a jak nás může obohatit, 

ukázala dětem prvního stupně na výchovném koncertu v naší škole. Pro děti to bylo o to 

zajímavější, že šlo o ukázku pojatou zábavnou formou a to v  podání nejen paní učitelky, ale 

především dětí, které k ní na hodiny hudby docházejí. Mnohé z nich jsou nebo byly žáky naší 

školy. Děti se tak mohly seznámit s kouzlem zvuku klavíru, saxofonu, trubky, zobcové flétny, 

akordeonu. A věřte, že při zpěvu Tomáše Schreiera naskakovala nám dospělým husí kůže. 

Paní učitelce i jejím žákům patří zasloužené poděkování. 

Iveta Johnová 

https://www.zsneplachovice.cz/vytvarna-soutez-skolnich-druzin-stejne-jako-loni-se-i-oddeleni-sd-zapojilo-do-vytvarne-souteze-skolnich-druzin-letos-bylo-tema-dopravni-prostredky-myslela-jsem-si-ze-se-zapoji-hlavne-kluci-ale-by/
https://www.zsneplachovice.cz/probouzime-lasku-k-hudbe/
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Prostřeno v kroužku vaření 

V květnu proběhlo v kroužku vaření vlastní Prostřeno. Děti se rozdělily do dvou skupin  

a každá skupina si zvolila své menu. Děti se snažily vše uvařit samy a je vidět, že někteří 

kuchtíci jsou opravdu šikovní a klidně by se mohli přihlásit do pořadu Masterchef. Vaření 

jsme si užili a výsledky byly výborné nejen vzhledem, ale i chutí. 

V lichý týden děti vařily: 

1. Menu: palačinky s marmeládou šlehačkou a ovocem, domácí pizza 

2. Menu: polévka gulášová, margotkové muffiny zdobené ovocem a šlehačkou, jahodový 

koktejl 

V sudý týden děti vařily: 

1. Menu: palačinky s domácí zmrzlinou a ovoce 

2. Menu: šneky z listového těsta, kokosová buchta zdobená ovocem a šlehačkou 

Dobrou chuť! Šárka Petlachová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOY RUN – Běh pro dobrou věc 

Předposlední květnovou neděli jsme se s běžeckými nadšenci z řad našich žáků zúčastnili již 

4. ročníku závodu Joy Run, který se pravidelně koná v Opavě v Městských Sadech. Na trať 

dlouhou 6 km jsme vyrazili společně se 4 handicapovanými sportovci a závod, ve kterém není 

důležité zvítězit, ale podpořit správnou věc, jsme si skvěle užili. Handicapované sportovce, 

kteří se snaží i přes svůj těžký osud žít naplno, jsme podpořili nejen naším pohybem, ale také 

finanční částkou přesahující 4000 Kč. Přispěli nejen žáci, ale také Sdružení rodičů školy. 

Krátce po závodě byl na oficiálních stránkách Joy Run zveřejněn nákup tří invalidních vozíků 

https://www.zsneplachovice.cz/prostreno-v-krouzku-vareni/
https://www.zsneplachovice.cz/joy-run-beh-pro-dobrou-vec/


69 

 

v hodnotě 246 000 Kč. Ani závěrečné ochlazení a dešťové přeháňky nemohly pokazit naši 

dobrou náladu ze skvělého, nejen sportovního, zážitku. Celkem 28 žáků podpořilo dobrou věc 

finančně i skvělým sportovním výkonem (i když je nutno zmínit, že někteří až na  

6 kilometrové trati zjistili, jak dlouhých 6 kilometrů vlastně je). Poděkování patří také panu 

učiteli Hnilicovi, který se přidal k naší běžecké skupině. Věřím, že nadšení našich sportovců 

neopadne ani v příštím roce a že se závodu zúčastníme opět v hojném počtu. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní akademie a zahájení sportovní sezóny s TJ Sokol Neplachovice 

Poslední týdny žila naše základní a mateřská škola nejen výukou a školními povinnostmi, ale 

také přípravami na školní akademii: nápady, zkoušky, úpravy programu, generálka v pátek… 

Nadcházející akci vnímali snad všichni, kdo mají ve svém okolí dítě školou povinné 

☺. Společně s dětmi jsme napjatě vyhlíželi neděli 26. 5. 2019.  Počasí nám přálo, a tak jsme 

si na střelnici ve sportovním areálu užili nádherného slunečného odpoledne. O opravdu pestrý 

kulturní program se zasloužilo bezmála 230 účinkujících dívek a chlapců naší MŠ a ZŠ 

Neplachovice a stojí zato jej připomenout. 

1. Tanec Girls – kroužek rytmiky 

2. Úvodní slovo ředitelky školy a představitele TJ Sokol 

3. Vystoupení dětí MŠ – Pohádka, Myší taneček 

4. Tanec na píseň z muzikálu Pomáda – 1. třída 

5. Zumba pro děti  – 2. třída 

6. Třetí třída má talent – 3. třída 

7. Scénka sluchátko na drátě – 4. třída 

8. Operka O Budulínkovi – 5. třída 

9. Píseň Kozel – školní družina, kytarový doprovod Luděk Pater 

10. Akvabely na suchu – 9. třída 

11. Chvilka pro reklamu – 6. A třída 

12. Gymnastika – žákyně 2. stupně 

13. Latinskoamerické tance      

14. Scénka se zpěvem Barbora píše z tábora – 6. B třída 

https://www.zsneplachovice.cz/skolni-akademie-a-zahajeni-sportovni-sezony-s-tj-sokol-neplachovice/
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15. Přednes z fejetonu  Sběratel – Tereza Bilíková (6. B), Kateřina Kořistková (6. A) 

16. Scénka Lyžák – 7. B třída 

17. Tanec Tenkrát na západě – 8. třída 

18. Piráti z Karibiku: Nela Dehnerová – klávesy, Monika Matoušková – housle 

19. VeSmíru: Tomáš Schreier – zpěv 

20. Písně Perfect, Skořápky ořechů a Na severu – pěvecký sbor 

Hudební doprovod: Monika Matoušková, Karolína Fiedlerová, Nela Dehnerová, Luděk Pater, 

Mgr. Leon Vašinka, Mgr. Vladimíra Vašinková 

Kulturním program uváděly Aneta Szotkowská a Julie Vávrová 

Dramaturgie: Mgr. Blažena Wertichová 

Velké profesionální pódium, zázemí, prostředí střelnice a připravené občerstvení vytvořily 

velmi příhodnou kulisu a celá akce se nesla v duchu malého kulturního festivalu. Víceúčelové 

hřiště a sportovní areál pak poskytly zázemí pro hry a sportovní aktivity až do večerních 

hodin.  Odhadujeme, že přítomno bylo přibližně 600 návštěvníků a účinkujících, a doufáme, 

že si všichni přítomní školní akademii a zahájení sportovní sezóny užili a odcházeli domů 

obohaceni o nejeden zážitek. 

Uznání zaslouží především všichni vystupující včetně učitelů a vychovatelů, kteří se přípravě 

vystoupení pečlivě věnovali. Děkujeme za podporu Sdružení rodičů školy, obci Neplachovice, 

obci Holasovice a Hasičům Neplachovice. Velké poděkování patří členům a příznivcům TJ 

Sokol, kteří se postarali o organizaci a průběh akce. 

Sportu zdar, Ing. Karel  Baran 
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Až vyrostu, budu padouchem 

Není snad nikdo, komu by nebyla v dětství položena otázka: „Čímpak budeš, až vyrosteš?“. 

Naši žáci si v týdnu od 27. do 31. května vyzkoušeli, což by v případě vzdělávací instituce 

čekal málokdo, jaké to je být padouchem. Prožili totiž týden na škole v přírodě, která 

tematicky navazovala na pohádku Já padouch. Než dorazili do cíle své cesty, vedly jejich 

kroky nejprve do Zlatokopeckého muzea, kde se seznámili se způsobem těžby zlaté rudy ve 

zlatorudných mlýnech, vyzkoušeli si rýžování zlata a prohlédli si i hornickou osadu.  Kolem 

poledne dorazili do doupěte, v které se pro následující týden proměnilo Středisko Maya. 

Kulisy pro loupežné výpravy zastoupily lesy Zlatých Hor. Vybaleno měli žáci velmi rychle, 

takže se vrhli na průzkum okolí. Zjistili, že tajemných zákoutí je v okolí víc než dost, z čehož 

měli velkou radost. Vždyť každý správný padouch přece potřebuje místo k ukrytí lupu. 

Nelenili a pustili se do dobývání tajuplných míst a vzdálených kvót. Po úspěšné výpravě  

a s plnými žaludky se oddali zaslouženému spánku. Po značně živém úterním budíčku  

a vydatné snídani si žáci zapsali první vzpomínky do svých deníků. Zbytek dopoledne pak 

věnovali výuce. Museli si přiznat, že počasí venkovním hrám nepřeje. Přesto si tím náladu 

zkazit nenechali. Běhali, závodili, smáli se. Klidně v gumácích a pláštěnce. Nově vzniklé 

soutěžní týmy proti sobě večer nastoupily ve vědomostní hře, během níž jejich členové 

zužitkovali své znalosti z matematiky, českého jazyka, prvouky, a dokonce i z pravidel 

slušného chování. Následujícího dne žáky počasí vzalo na milost a umožnilo, aby dopolední 

výuka probíhala v přírodě. Odpoledne se ponořili do pokračování špionážního příběhu. 

Navzdory všem překážkám se jim podařilo získat pětimístný přístupový kód, na základě nějž 

se pokusili vloupat do trezoru. Tady však nastal zádrhel – trezor byl přísně hlídán. Kým? 

Paními učitelkami, které se role přísné ostrahy zhostily se ctí. Nebylo jim to však nic platné. 

Žáky tato skutečnost vůbec neodradila. Právě naopak. Kdy pomocí skvělého taktizování docílí 

toho, že paní učitelku obelstí a zcela regulérně jí zdrhnou? Po dobře odvedené práci by měla 

přijít odměna. Proto se žáci ve čtvrtek vydali do městečka Zlaté Hory na pěší výlet, který byl 

ukázkou aktivního odpočinku. Přiznejme si, že po energetickém výdeji v předchozích dnech 

bylo namístě doplnit zásoby cukrů. Během odpoledního klidu se všechny týmy soustředily na 

finalizaci projektu, jehož realizace byla zahájena již v předešlém dni – výroba vesmírné 

rakety. Tento projekt pak jednotlivé týmy obhajovaly formou prezentace před odbornou 

porotou, která byla složena, no z koho jiného, z paních učitelek. Ty hodnotily také následující 

taneční sestavu, ve které se měli žáci domoci co největšího počtu bodů svou sehraností  

a nápaditostí. Předvečer odjezdu domů je každoročně věnován tanci neorganizovanému.  

I letos tedy došlo na s nadšením očekávanou diskotéku. Pokud byly předešlé večery 

prostoupené nahromaděným adrenalinem z prožitého dne, tak během toho čtvrtečního tomu 

bylo zcela jinak. Večer charakterizoval všudypřítomný smutek pramenící z vědomí, že to, nač 

jsme se těšili a co jsme si tak moc užívali, se už chýlí ke konci. Jestli je možné o něčem říci, 

že funguje jako dobře namazaný stroj, pak je to škola v přírodě při pátečním balení a úklidu. 

Každý se zodpovědně zhostil své role, takže celá chata působila jako replika mraveniště. 

Loučení není nikdy snadné, ale druhákům a třeťákům ho jistě usnadnilo vědomí, že prožité 

dny, řečeno slovy dětí, byly SUPER. A právě na tomto místě bychom chtěli poděkovat 

zaměstnancům Střediska Maya za obětavou péči a bohatý program. Dále nesmíme 

zapomenout na paní učitelku Ivanu Kořistkovou, paní učitelku Terezu Pethsovou, paní 

https://www.zsneplachovice.cz/az-vyrostu-budu-padouchem/
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učitelku Ludmilu Volnou a paní vychovatelku Janu Lhotskou, které nešetřily laskavými slovy 

a nebály se při společných hrách jít s kůží na trh. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na 

paní ředitelku Ivanu Pavlíkovou, která nabídla podporu a poskytla pomoc při realizaci školy 

v přírodě. 

Mgr. Ludmila Volná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tropický týden 

Kdepak, neodcestovali  jsme letecky na předprázdninovou dovolenou do oblíbených destinací 

tropického pásu. Čekal nás autobus, náklad zavazadel, zasedací pořádek a ještě rychlé 

zamávání rodičům. Už v autobuse děti vzpomínaly, jaké to bylo na škole v přírodě LONI.   

A jaké to bude LETOS? Na co se těší? Co chtějí  zažít? A mají z něčeho obavy? První 

červnový týden strávily děti čtvrté a páté třídy ve Zlatých Horách. Škola v přírodě není vždy 

jen o učení, ale i o týmové spolupráci a hlavně (pokud počasí dovolí), o pobytu na čerstvém 

vzduchu. A k tomu všemu ještě off-line. Počasí k nám bylo shovívavé a tak si děti užily 

společné chvíle se spolužáky (kamarády), ale i s vedoucími při hrách a aktivitách, které byly 

motivované pohádkou Já padouch. Nechyběl ani vydařený středeční pěší výlet do Zlatých 

https://www.zsneplachovice.cz/svp-2/
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Hor. A jak celý týden prožívaly samotné děti? Který zážitek byl pro ně nejtěžší, nejhezčí, 

nejdojemnější a nejvtipnější? To nám prozradí zápisníky… A také video… 

 

 Mgr. Hana Grigorová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pasování na rytíře Řádu čtenářského 

Sobota 1. 6. byla pro žáky první třídy velkým dnem. Na tento den vyšel kromě oslavy Dne 

dětí, také tolik očekávaný den, kdy byli žáci pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Pasování 

probíhalo v místní knihovně v Holasovicích, kde na děti čekal samotný pan král Knihoslav, 

paní ředitelka, paní starostka Neplachovic, pan starosta Holasovic a spousta rodičů. Děti byly 

strašně nervózní, aby taky ne, měly před panem králem předvést, jak se za celý školní rok 

naučily číst. Pan král byl s výkony žáků spokojen, proto nic nebránilo tomu, aby byli prvňáčci 

pasováni na rytíře Řádu čtenářského. S kufříkem plných dárečků a za bouřlivého potlesku 

rodičů opouštěli knihovnu noví čtenáři. Odměnou pro děti byl také odpolední rytířský 

program. 

Mgr. Michaela Špičáková 

https://www.zsneplachovice.cz/pasovani-na-rytire-radu-ctenarskeho-2/
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Vystoupení pro seniory 

S blížícím se koncem školního roku přišel čas předvést se našemu milému publiku – 

babičkám a dědečkům na jejich pravidelném měsíčním setkání v kulturní místnosti 

v Neplachovicích. Připravili jsme si pro ně malou ochutnávku ze školní akademie a navíc 

pohádku. Musím říci, že jsme se trefili do vkusu i nálady publika, protože všechna čísla byla 

oceněna bouřlivým potleskem. Diváci se zalíbením sledovali první vystoupení – zumbu 

druháčků, užasli nad vyvrcholením tance osmáků – perfektně provedenou zvedačkou, zasmáli 

se u přednesu žákyň šesté třídy Katky a Terezy o učiteli sběrateli, potěšila je pohádka O zlé 

koze v podání dramatického souboru Bavidlo a celé představení umocnilo poslední číslo – 

hudební vystoupení pěveckého sboru. Všichni byli nadmíru spokojeni: publikum s návštěvou 

dětí, které je pobavily a potěšily, a žáci naší školy, protože mohli předvést, co je baví a co 

umí. 

Mgr. Blažena Wertichová 

Závody na kolečkových bruslích 

Další úspěšnou reprezentaci školy mají za sebou žáci, kteří se v minulém týdnu vydali na 

závody na kolečkových bruslích, které se uskutečnily v podzemních garážích OC Breda. Naši 

školu reprezentovali Adam Moša, Marek Šafařík, Natálie Dehnerová, Jakub Malý, Aneta 

Vávrová, Karolína Kořistková, Alexandra Nováčková, Marie Šafaříková, Matěj Schoppik, 

Stella Marie Bucháčková, Adéla Dehnerová, Monika Matoušková a Beata Vymětalíková. 

Z těchto 13 účastníků jsme se ve svých kategoriích celkem 5 x podívali na stupně vítězů a 

připsali si skvělá umístění. První místo vybojoval Jakub Malý a Matěj Schoppik, na 2. místě 

se umístila ve své kategorii Marie Šafaříková a skvěle si vedly i naše štafety, které skončily na 

2. a 3. místě z 12 zúčastněných družstev. 

            Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

  

https://www.zsneplachovice.cz/vystoupeni-pro-seniory/
https://www.zsneplachovice.cz/zavody-na-koleckovych-bruslich/
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SFC Opava a 1. třída 

Feminizaci ve školství vnímá asi většina z nás. O to víc jsme se těšili na fotbalový stadion do 

Opavy, který jsme 10. 6. s žáky 1. třídy navštívili. Povědomí o prostředí tohoto opavského 

klubu jsme měli již od některých našich malých fotbalistů, kteří právě v tomto klubu trénují. 

Ihned po příchodu nás přivítal a ujal se nás jeden ze 4 trenérů. Trenéři si žáky rozdělili do čtyř 

skupinek a postupně s nimi obcházeli jednotlivá stanoviště. Děti si vyzkoušely skákání přes 

kozu do žíněnek, honěnou s gymbally, překážkovou dráhu, hry s kruhem, prověřující rychlost 

a postřeh. Na gymnastické lavičce zavěšené na žebřinách si žáci při chůzi trénovali 

rovnováhu. Kluci si zahráli fotbal nejen v hale, ale i venku na hřišti. Velká pochvala patří 

opavským trenérům, kteří odvedli naprosto skvělou práci a to jak po stránce profesní – 

fotbalové, tak i pedagogické. Děkujeme!!! 

Iveta Johnová, Michaela Špičáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádná „vařba“! 

Koho pozveme na předpremiéru? Tuto otázku si položily členky divadelního kroužku 

Kašpaři. Odpovědí na ni byla v úterý 11. června dvě představení pro žáky nižšího stupně. 

Před zraky napnutých diváků se odvíjela pořádná „vařba“. Ne, nejedná se o překlep. Na 

programu byla totiž pohádka Hrnečku vař. První krůčky po pódiu mladým divadelnicím 

usnadnilo vstřícné a přátelské publikum, které potleskem nešetřilo. Právě jemu posíláme velké 

poděkování. Teď už nezbývá než se vydat na tradiční štaci po okolních mateřských školách. 

Držte nám pěsti! 

Mgr. Ludmila Volná 

  

   

https://www.zsneplachovice.cz/1-trida-stadion-opava/
https://www.zsneplachovice.cz/varba/
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Vzácná návštěva… 

… k nám opravdu dorazila! Jak už u nás ve škole bývá zvykem, navštívili nás naši budoucí 

spolužáci ze ZŠ Brumovice. Deset cyklistů v tyrkysově modrých tričkách a s úsměvy na rtech 

došlapali před naši školu. Nejevili žádné známky fyzického vyčerpání (ba naopak), a tak je 

naši předem vyvolení průvodci ihned provedli naší školou. Budoucím šesťákům ukázali šatny, 

jazykovou  učebnu, budoucí třídu, počítačovou učebnu, sborovnu, tělocvičnu… Ve třídě jsme 

se novým kamarádům představili a navzájem jsme si předali drobné dárky. Nezapomněli jsme 

brumovickým dětem ukázat i naši jídelnu, kde pro nás bylo nachystáno sladké překvapení. 

Společně jsme dopolední čas strávili i v Holasovicích na hřišti. Děti se tak navzájem více 

poznaly a zahrály si společně hry. Po obědě už čekala naši návštěvu cesta zpět do Brumovic. 

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Monice Musilové ze ZŠ Brumovice a paní učitelce 

Blaženě Wertichové za příjemně strávené dopoledne. Velké poděkování patří i naší paní 

vedoucí ŠJ – Šárce Petlachové za vynikající sladké překvapení. 

 Mgr. Hana Grigorová 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ochutnávka pro rodiče v kroužku vaření 

Školní rok se nám blíží ke konci a s ním i náš kroužek vaření. Na poslední hodinu si žáci 

pozvali své rodiče, aby jim předvedli, co všechno se v kroužku naučili. Děti připravily nejen 

ukázku pomazánek, a to z červené řepy nebo čočkovou se zeleninou, ale nesměla chybět také 

sladká tečka v podobě dezertu ke kávičce. Rodičům jídlo velice chutnalo a nešetřili chválou, 

ze které měly děti zaslouženou radost. Na konci dostal každý kuchtík čepici MasterChef. Celá 

akce se setkala s pozitivním ohlasem z řad rodičů i dětí. Všem zúčastněným děkujeme. 

Šárka Petlachová, vedoucí školní jídelny 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/vzacna-navsteva-2/
https://www.zsneplachovice.cz/ochutnavka-pro-rodice-v-krouzku-vareni/
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První třída u hasičů v Holasovicích 

V pondělí 17. 6. jsme s žáky první třídy vyrazili na fotbalové hřiště do Holasovic, kde na nás 

čekali místní hasiči. Děti se projely v hasičském autě s puštěnými majáky, mohly si vyzkoušet 

hasičskou výstroj, prohlédnout si hasičská auta nejen zvenku, ale také je prozkoumat zevnitř. 

Ochotní hasiči si pro nás připravili ukázku nepropustnosti neoprenu (v tento den v ne příliš 

teplé řece Opavici), hašení džberovkou i ukázku požárního útoku. Moc děkujeme!!! 

                                   Michaela Špičáková a prvňáci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavidlo na cestách 

Pondělí 17. června, to byl den, na který se všichni členové dramatického souboru Bavidlo 

hodně těšili. Nemuseli do školy, protože se vrátili jakoby o mnoho let zpátky, kdy byli 

malými dětmi a chodili do školky. Měli jsme totiž domluvené návštěvy mateřských škol 

v Brumovicích a Skrochovicích, kde jsme dětem zahráli naši pohádku O zlé koze. Pohádka 

měla úspěch, děti s napětím sledovaly trable babičky a dědečka s kozou, snahu zvířátek  

o pomoc a vítězství nejmenšího ježečka. Největší ohlas měla repující koza v podání Anety, 

která svým originálním tancem rozesmála všechny včetně učitelek. Na zahradě ve 

Skrochovicích se Bavidláci bez zdráhání zapojili do her s malými kamarády. Zkrátka návrat 

do dětských let se povedl se vším všudy. 

Mgr. Blažena Wertichová  

 

https://www.zsneplachovice.cz/prvni-trida-u-hasicu-v-holasovicich/
https://www.zsneplachovice.cz/bavidlo-na-cestach/

