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za příkladné chování, za kladný přístup ke sportu a vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 

Monika ČÍŽOVÁ / 9. B 

za dlouhodobou a  příkladnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích  

Daniel BARABÁŠ / 9. A 

Letošní absolventi 

 
Kryštof BAĎURA, Michael MEDVED, Jan MOZGA, Damián PAVLÍK, Václav PAZDERA, Tomáš PROKSA, 

Miroslav RÁC, Šimon SEKULA, Filip TKADLEC, Adam TUREK, Jakub VYŠKOVSKÝ, Monika ČÍŽOVÁ,  
Rozálie PANGRÁCOVÁ, Eliška ŘEPKOVÁ, Adriana TURKOVÁ, Lucie TURÝNOVÁ, Denisa VAJOVÁ,  

Tereza VEHOVSKÁ, Boris BABELIAK 

 
Daniel BARABÁŠ, Lukáš BĚŤÁK, Ondřej DOBEŠ, Martin DVOŘÁK, Jan GERŽA, Vít LAZÁREK,  

Marek LOPRAIS, Marek Jaroslav MACHÁČ, Jiří MALOUŠEK, Erika BRÁZDOVÁ, Adéla FOLTÝNOVÁ, 
Nela HANÁKOVÁ, Kristýna HOLÍKOVÁ, Zuzana HOUDKOVÁ, Daniela KOŇAŘÍKOVÁ,  

Karolína NOVÁKOVÁ, Martin RAPANT, Martin DOŘIČÁK 

1. A  Adéla Jamborová, Kamila Foltýnová 

1. B  Rozálie Tilscherová  

2. A  Beáta Hrubá, Lukáš Ondruch 

2. B  Anna Malá, Anežka Mišunová 

3. A  Veronika Čihánková, Michaela Fojtová 

3. B  Natalie Schneidrová, Kristian Nosek  

3. C společná odměna pro třídu 

4. A  Gideon Biak Lian Kam Khupsawn 

4. B  Tereza Řepková 

5. A  Simona Kotlárová, Kateřina Březovjáková 

5. B Linda Navrátilová, Jakub Matějovský 

5. C Jakub Špíšek, Jan Vašička, Petr Vašička 

6. A  Anna Matošková, Petr Pavlovič 

6. B  Terezie Pospíšilová, Markéta Žídková 

7. A Tereza Gachová, Vít Juřica 

7. B  Iveta Žárská, Kristina Válková 

8. A Olívie Morvay, Jakub Harsa  

8. B Alžběta Pavlovičová, Natálie Žáková 

9. A Zuzana Houdková, Marek Macháč 

9. B Monika Čížová, Václav Pazdera 

1. místo     Tobiáš OSTRČIL     7. B      155 bodů 
2. místo     Matyáš DĚDEK      7. A      149 bodů 
3. místo     Patrik FILGAS       7. B      144 bodů 
 

1. místo     Adriana TURKOVÁ      9. B      153 bodů 
2. místo     Monika ČÍŽOVÁ        9. B      131 bodů 
3. místo     Karolína ŠŤASTNÁ      8. B      122 bodů 

SOUTĚŽ  „O nejlepšího sportovce školy“ 

CENA  SPOLKU  RODIČŮ 

Školní zpravodaj 
ČERVEN 2019 

9. A 

9. B 

Motto: 

„Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé.“ 
 

Zdroj: https://citaty.net/citaty/24301-karel-capek-zkusenost-je-dobra-skola-ale-skolne-je-
prilis-dra/ 
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Karel Čapek český spisovatel 1890 - 1938 
 

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-skole/ 

CENA  FAIR  PLAY 



 

 

 

ROKYTNICKÁ HLAVIČKA  
Žáci naší školy mají během školního roku řadu možností porovnat úroveň svých vědomostí a dovedností se svými vrstevníky  
a to na školní, okresní, krajské, celostátní či mezinárodní úrovni. Vyučující II. stupně jednotlivá umístění našich žáků v průběhu celého roku 
sledovali a následně bodovali podle předem nastavených kritérií. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší žáci a žákyně (6. a 7. ročníky)  
a starší žáci a žákyně (8. a 9. ročníky). Níže uvádíme pořadí 9. ročníku podle počtu nasbíraných bodů.  

 
Kategorie 6. a 7. ročník                            Kategorie 8. a 9. ročník 

      1. místo    Petr VRAŠTIAK     7. B    42 bodů        1. místo   Anna SMÍLKOVÁ       8. B   106 bodů 
      2. místo   Michal STUCHLÍK    6. B    40 bodů        2. místo   Daniela KOŇAŘÍKOVÁ    9. A     97 bodů 
      3. místo   Barbora KASALOVÁ  7. A    35 bodů        3. místo   Martin DVOŘÁK        9. A    66 bodů 

      4. místo   Anna MATOŠKOVÁ  6. A    34 bodů        4. místo   Adéla FOLTÝNOVÁ      9. A    54 bodů 

      5. místo   Matyáš BLAŽEK     7. A    26 bodů        5. místo   Marek Jaroslav MACHÁČ  9. A     54 bodů 
 

O vyhodnocení celoroční soutěže Rokytnické hlavičky se postarala Ing. Ivana Kupková. 

V DÍLNÁCH SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA  
Během prvního pololetí jsme navštívili dvakrát dílny SOŠ Josefa Sousedíka na Bobrkách. Seznámili jsme se s obory obráběči kovů, elektrikáři, 

zedníci a stolaři. Nejvíce nás zaujali samotné dílny, kde se těšíme na návštěvu dílny automechaniků. Tam pojedeme v dubnu. 

Líbí se mi tyto exkurze, protože nesedíme ve školních lavicích a dozvíme se něco nového a použitelného do života. 

Tomáš Petr Marek 8. A, RNDr. Bořek Navrátil, Mgr. Dita Homolková, Miriam Golová. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 
Ve dnech 15. – 19. května 2019 se 44 žáků druhého stupně zúčastnilo poznávacího zájezdu do Velké Británie. V ranních hodinách jsme plni 

očekávání vyrazili autobusem ze Vsetína, projeli jsme celou Českou republiku, Německo, Nizozemí, Belgii a mířili do francouzského  přístavu 

Callais. Cesta byla dlouhá a namáhavá, na trajekt jsme rozespalí nastoupili druhý den ráno. 

Při plavbě přes kanál La Manche jsme si  vychutnali nádherný východ slunce a pohledy na křídové útesy u anglického přístavu Dover. Jakmile 

jsme dorazili do Londýna, navštívili jsme park Greenwich, viděli hvězdárnu i slavný nultý poledník - mohli jsme stát v jednom okamžiku na dvou 

polokoulích, procházeli jsme kolem legendární lodi Cutty Sark a poté se po Temži plavili do centra k Tower Bridge a pevnosti Tower of London. 

Nakonec jsme se podívali do London Sea Life. Londýn jsme mohli pozorovat i z ptačí perspektivy, což nám umožnila projížďka na nejvyšším 

světovém vyhlídkovém kole  – London Eye.  Večer jsme zakončili přesunem do Croydonu za našimi hostitelskými rodinami.  

Druhý den nás čekal výlet k nejslavnější megalitické památce na světě – Stonehenge a do Bath - elegantního města s georgiánskou 

architekturou a nádhernými lázněmi, které Římané založili už za doby Caesara. 

Třetí den ráno jsme se loučili s našimi hostitelskými rodinami a následoval celodenní program v Londýně. Metrem jsme se dosta li do centra, 

kde jsme vystoupili na stanici Westminster. Shlédli jsme Big Ben, Houses of Parliament a Westminster Abbey. Prošli jsme parkem St. James 

a dostali se  k Whitehall Palace, kde právě probíhala tradiční výměna stráží na koních, pokračovali jsme  k Buckinghamskému paláci, sídlu 

královské rodiny, a pak na Trafalgar Square se sloupem  admirála Nelsona a Národní galerií.  

Tady jsme se rozdělili podle zájmu na dvě skupiny. Jedna se vypravila do Baker Street k rodnému domu Sherlocka Holmese a do muzea 

voskových figurín Madame Tussand´s.  Druhá skupina se šla podívat do Národního přírodovědného muzea. Poté jsme metrem dojeli k O2 

aréně, kde už na nás čekal náš autobus. Dokoupili jsme si jídlo a občerstvení  v místním Tescu a dali Londýnu  poslední sbohem.  

Pět dnů uteklo velmi rychle. Měli jsme možnost seznámit se s významnými britskými atrakcemi a památkami, vyzkoušet si angličtinu a trochu 

poznat, jak žijí Britové. Pobyt ve Spojeném království jsme si opravdu užili a pro všechny to byl silný zážitek na celý život. 

Daniela Koňaříková, Zuzana Houdková, Marek Jaroslav Macháč, 9.A, Mgr. Milada Vaňková, Mgr. Zuzana Hlaváčová, Mgr. Júlia Šicová. 

ŠKOLNÍ PLES 2019 
Dne 25. 1. 2019 se jako každoročně konal školní ples. Přípravy probíhaly již dlouho předtím, aby byla v den plesu tělocvična večer 
vyšperkovaná do posledních detailů. Ráno se nás v tělocvičně sešlo hodně a začali jsme pracovat na výzdobě. Tělocvična nádherně zářila 
světýlky, vyzdobili jsme ji balónky, obrázky, pověsili jsme i mnoho origami. Vše ladilo k tématu, kterým se pro letošní rok stalo Japonsko. Když 
byla výzdoba připravena, přinesli jsme stoly, techniku a pohoštění. Někteří  z nás ve škole zůstali celou dobu, aby pomohli co nejvíce. 
V 17 hodin již bylo vše připraveno, seděli jsme u stolů a netrpělivě čekali na zahájení celé akce. 

Netrvalo dlouho a ples oficiálně začal. Hudba hrála, lidé se velmi bavili a tančili. Body programu byla hra „židličkovaná“, tombola, různé druhy 
tance a poté samozřejmě program deváťáků. Ti se letos snažili, jak nejvíce mohli, aby vše bylo dokonalé a nic se nepokazilo. 
Po dvacetiminutové přestávce tedy moderátorky vyzvaly deváté třídy, abychom se společně podívali na jejich třídní videa. Následně proběhlo 
šerpování, což si všichni letošní absolventi náramně užili. Po společném fotografování program opět pokračoval. Tance letos rozhodně nebylo 
málo, skvělá atmosféra nás k němu přímo vybízela. Po celou dobu hrála dětská kapela Docela, moc jim děkujeme, že si je každoročně můžeme 
na této akci poslechnout. Se všemi učiteli byla ohromná legrace a žáci si s nimi ples moc užili. 

Poté, co hodiny odbily devátou hodinu, se nám ples začal schylovat ke konci. Když dohrála poslední píseň, mnozí pomalu opustili školu a nastal 
čas úklidu. S tím žákům velice ochotně pomohlo hned několik učitelů. Když byla tělocvična čistá a vyklizená, všichni se postupně rozprchli 
domů. Deváťáci tuto školní akci zažili bohužel naposled, tak doufáme, že si ji užili, jak nejvíce mohli. Po tomto večeru nám všem v hlavě zůstaly 
nádherné okamžiky, na které jistě budeme s úsměvem na tváři dlouho vzpomínat. 

Lucie Turýnová 9. B, pořádal Školní parlament, Mgr. Martina Bartošková. 
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O KRÁLE PRAVOPISU 2019 
Čeština není jazyk jednoduchý a její pravopis už teprve ne. Pro 

některé žáky je pravopis českého jazyka dokonce noční můrou, ale 

najdou se i takoví, kteří mu holdují natolik, že se odváží v této 

„disciplíně“ soutěžit o titul krále.  

Dne 21. 5. 2019 jsme proto uspořádali již tradiční soutěž s názvem 

O krále pravopisu.  

13 žáků mladší kategorie (6. – 7. třída) a 13 žáků starší kategorie 

(8. – 9. třída) se odhodlalo čelit nástrahám českého pravopisu. 

Jejich úkolem bylo za 45 minut doplnit celkově 248 pravopisných 

jevů s co nejmenším počtem chyb. Žáci se potýkali s i/y, ě/je, 

mě/mně, velkými písmeny, předponami –s/-z/-vz, ale také 

s hledáním chyb v již napsaném textu. A co si budeme povídat, 

občas takové jižní Čechy či vily/vyli dokážou člověku pěkně zamotat 

hlavu.  

Milovníci pravopisu však ukázali, že všechno jde, když se chce. 
Jejich výkony byly opravdu úctyhodné a výsledky mnohdy velmi 
těsné. Mít pouze 5 chyb z možných 248 je opravdu hodno krále, 
v našem případě královny, jíž se stala Tereza Vehovská z 9. B. 
Mladší kategorii vévodila Michaela Trochtová z 6. B. Výsledky 
nejlepší šestice a výčet všech zúčastněných naleznete v přiložené 
tabulce.  
Doufáme, že láska k rodnému jazyku vydrží i méně úspěšným 
a budou se chtít stále zlepšovat. 

kategorie 6. a 7. třída            kategorie 8. a 9. třída 

1. místo Michaela Trochtová / 6. B   Tereza Vehovská / 9. B  
2. místo Anna Janušová / 7. A      Lucie Turýnová / 9. B   
3. místo Barbora Kasalová / 7. A     Daniela Koňaříková / 9. A 

Soutěž připravily Mgr. Eva Dostalová, Mgr. Monika Floriánová. 
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
Dne 12. 2. 2019 proběhlo ve třídě 3. A ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 
školní kolo recitační soutěže pro 1. až 3. třídu. Celkem se soutěže 
zúčastnilo 21 dětí. Poprvé se nám představili v roli recitátorů naši 
prvňáčci, kteří si vedli velmi dobře. Skupina dětí z druhých a třetích 
tříd byla neméně kvalitní a vybrat tři nejlepší byl pro porotu, 
složenou z třídních učitelů  1. – 3. tříd, opravdu těžký úkol. 

Nakonec porota rozhodla a první dva z obou skupin postupují do 
okrskového kola, pořádané ALCEDEM Vsetín. 

kategorie  1. třídy      školní kolo  
1. místo   Jaromír ŘEZNÍČEK / 1. B   
2. místo   Adéla JAMBOROVÁ / 1. A 
3. místo    Karolína JANOŠÍKOVÁ / 1. B 

kategorie 2. a 3. třídy   školní kolo 
1. místo   Anežka MIŠUNOVÁ  / 2. B   
2. místo   Nikola MATKOVIČ / 2. A 
3. místo    Leon Donncha WHITTY / 3. B  
Dne 14.2.2019 se ve 4.A třídě konalo školní kolo  recitační soutěže 
pro žáky 4. a 5. tříd. Soutěže se zúčastnilo 15 žáků. Vybrat 
3 nejlepší z každého ročníku nebylo vůbec jednoduché. 

kategorie  4. třídy      školní kolo 
1. místo   Hedvika VÁLKOVÁ / 4. B 
2. místo   Štěpánka HARABIŠOVÁ / 4. A 
3. místo    Samuel JUŘÍK / 4. A 

kategorie  5. třídy      školní kolo 
1. místo   Jakub ŠPÍŠEK / 5. C 
2. místo   Viktorie POLANSKÁ / 5. B 
3. místo    Nikola KŘIVOVÁ / 5. A 
 
Dvě žákyně, Adélka Jamborová z 1. A a Anežka Mišunová z 2. B, 
byly v okrskovém kole úspěšné a postoupily do okresního kola 
v Rožnově pod Radhoštěm. 

Žáky připravily třídní učitelky I. stupně. 

ROKYTNICKÁ KRÁKORKA I. A II. STUPNĚ 
Kategorie 1. ročník 
1. místo  Eva Alena Stratilová / 1. B 

Kategorie 2. až 3. ročník             
1. místo  Kristýna Křivová / 3. A     
2. místo  Barbora Pifková / 3. B 
3. místo  Lucie Dobešová / 2. A 

Kategorie 4. a 5. ročník 
1. místo  Eliška Vařáková / 5. C  
2. místo  Magda Petřeková / 5. A 
3. místo  Veronika Melichaříková / 5. B 

Kategorie 6. a 7. ročník 
1. místo  Terezie Barvová / 7. A 
2. místo  Kateřina Bartoňová / 7. A 
3. místo  Tobias Večeřa / 7. B 

Kategorie 8. a 9. ročník 
1. místo  Adina Mlčáková / 8. A 
2. místo  Magda Rochovanská / 8. B 
3. místo  Eliška Srněnská / 8. B 

Čestné uznání Petra Změlíková / 3.B a Ruth Bawi Men Tling 
Khupsawn / 1. B. 
Cenu poroty získali Karolína Matochová / 6. B a Jan Gerža / 9. A. 
 

Žáky připravily Mgr. Hana Mrlinová, Mgr. Dana Foltýnová, 

Mgr. Miroslav Kurtin, Mgr. Jana Pitelová a  Mgr. Eva Dostalová. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „O POKLAD STRÝCA JURÁŠA“ 
Ve čtvrtek 17. ledna proběhlo slavnostní vyhlášení městkého kola 
soutěže O poklad strýca Juráša pořádaného Masarykovou veřejnou 
knihovnou Vsetín. 

Hrdinové z knížek, tak znělo motto pro letošní rok. Soutěžilo se 
v kategoriích próza, poezie a komiks. Porota vybírala ze 
110 odevzdaných prací ty nejlepší. 

Těší nás, že mezi oceněnými se objevila také jména žáků naší 
školy: 

próza 4.-5. třída: 
2. místo Klára Mojžíšová / 5. B 

komiks 4.-5. třída: 
3. místo Veronika Melichaříková / 5. B 

próza 6.-7. třída: 
2. místo Veronika Geržová / 7. B 

poezie 6.-7. třída: 
2. místo Kristina Válková / 7. B 

komiks 6.-7. třída: 
1. místo Tereza Krátká / 6. A 

poezie 8.-9. třída: 
2. místo Matěj Juráň / 8. A 

3. místo Olivie Morvay / 8. A 

komiks 8.-9. třída: 
2. místo Monika Čížová / 9. B 

3. místo Tereza Vehovská / 9. B 

Žáky připravily Mgr. Eva Dostalová, Mgr. Monika Floriánová. 
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VÝSLEDKY BOBŘÍKA INFORMATIKY 2018 
I v tomto školním roce jsme se zúčastnili už 11. ročníku celostátní 

soutěže Bobřík informatiky. Žáci plní úkoly rozdělené do tří skupin 

podle obtížnosti. Celkem je možné nasbírat v kategoriích Benjamín 

a Kadet 240 bodů. Úspěšným řešitelem se stává každý, kdo dosáhl 

počtu 150 bodů. V kategorii Mini je maximální počet bodů 192 

a úspěšný je ten, kdo získá minimálně 120 bodů. 

Všem úspěšným moc gratulujeme a děkujeme za účast. 

Kategorie Mini  – 4. a 5. ročníky 
Účastnilo se 19 žáků a úspěšní byli 4. 

Matěj Šebesta 5. C  176 
Klára Mojžíšová 5. B 176 
David Gach 5. C 162 
Miriam Liszková 5. A 156 
 

Kategorie Benjamín – 6. a 7. ročníky 
Účastnilo se 23 žáků a úspěšní byli 4. 

Michal Stuchlík  6. B 184 
Anna Matošková 6. A 180 
Matěj Čech 7. A 178 
Petr Vraštiak 7. B 160 
 
Kategorie Kadet – 8. a 9. ročníky 
Účastnilo se 20 žáků a úspěšných bylo 12. 

Jakub Vyškovský 9. B 212 
Martin Dvořák 9. A 208 
Natálie Žáková 8. B 200 
Zuzana Houdková 9. A 188 
Olivie Morvay 8. A 177 
Lukáš Pastirčák 8. B 169 
Anna Smílková 8. B 164 
Václav Pazdera 9. B 164 
Alžběta Pavlovičová 8. B 158 
Lucie Martišková 8. A 153 
Matyáš Dědek 8. A 152 
Vojtěch Mikula 8. A 152 

Ing. Ivana Kupková. 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 
Ve středu 20. 2. 2019 proběhlo v Rožnově pod Radhoštěm okresní 

kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali v kategorii C 

(8. ročníky) Martin Dvořák a v kategorii A (6. ročníky) Michal 

Stuchlík. V nabité konkurenci Martin Dvořák obsadil 13. místo  

a Michalu Stuchlíkovi se podařilo obsadit krásné 3. místo. 

Gratulujeme. 

Žáky připravili Mgr. Zuzana Hlaváčová, RNDr. Bořek Navrátil, 

Mgr. Dita Homolková. 

VÝLET KE KRMELCI 
Ve středu 9. ledna vyrazily třídy 1. B, 2. A a 3. A ze školních lavic 

do lesa nakrmit lesní zvířata. V hodinách prvouky se děti dověděly, 

jaká zvířata mohou v lese potkat a hlavně to, co jim mohou dát do 

krmelce. Do batohů si kromě svých svačin přibalily kaštany, které 

na podzim nasbíraly, mrkev a jablíčka. Cestou tam děti pozorovaly 

stopy ve sněhu a nazpátek se vydováděly na blízkém svahu. Všem 

se vycházka líbila a slíbili jsme si, že si ji za rok opět zopakujeme. 

Mgr. Dana Foltýnová, Mgr. Světlana Záhorovská,  

Mgr. Gabriela Bolfová, Ludmila Pařenicová. 

ANGLICKÉ DIVADLO 
Ve středu 24. října 2018 jsme se už potřetí zúčastnili činoherních 

představení v angličtině. Žáci 4. – 6. ročníku zhlédli pohádku Silly 

bear o hloupém medvědovi a chytrém farmáři a žáci 7. – 9. ročníku 

hru Jack and Joe o životě dvou bratrů v USA. Na divadlo jsme se 

náležitě připravili. Díky pracovním listům jsme si předem rozšířili 

slovní zásobu, a tak nikdo neměl problémy s porozuměním. Hercům 

se podařilo publikum zaujmout a atraktivní, hravou formou umožnit 

dětem zdokonalit se ve znalosti cizího jazyka a zároveň prožít 

jedinečný umělecký zážitek. 

Mgr. Milada Vaňková. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ 
Ve středu 30. 1. 2018 jsme v naší škole uspořádali školní kolo 
recitační soutěže žáků 2. stupně.  
Celá soutěž byla poznamenána nízkou účastí z důvodu velké 
nemocnosti žáků – chřipka letos bohužel řádila i mezi našimi 
recitátory. Nejvíce porotu zaujala a také rozesmála sehraná dvojice 
deváťáků (Adéla a Marek), kteří si vybrali text Šimka a Grossmanna 
Exkurze do ZOO.  
 
Výsledky školního kola recitační soutěže 

  I. kategorie (6. - 7. třída) II. kategorie (8. - 9. třída) 

1. místo Anna Pangrácová / 6. A 
Adéla Foltýnová / 9.  A  
Marek J. Macháč / 9. A 

2. místo Matěj Stratil / 7. A Olivie Morvay / 8. A 

3. místo Tereza Krátká / 6. B neuděleno 

 Mgr. Eva Dostalová, Mgr. Monika Floriánová. 

ČTENÁŘSKÁ NEDĚLE 
Dne 24. 3. 2019 proběhlo v rámci Čtenářské neděle ve vsetínském 
zámku  vyhlášení výsledků soutěže Kniha je kamarád, a protože 
i naše třída 4. B byla oceněna, rozhodly jsme se strávit odpoledne 
v zámku. 
Ocenění jsme převzaly  od p. uč. Ševčíkové a p. zástupce Sívka ze 
Střední školy Kostka. V živém vysílání rádia Kostka se nás ptali,  
jakou knihu jsme četly a doporučily, o čem je, kdo ji napsal a jak 
dlouho jsme ji četly.  Naši kolektivní práci jsme si prohlédly mezi 
vystavenými pracemi. Úspěšně jsme prošly čtenářskou stezku  
a splnily  jednotlivé úkoly. Ve čtenářské dílně jsme si vyrobily 
záložky. S vílou jsme si i zatančily. Odpoledne jsme si užily. 

žákyně 4. B, Mgr. Júlia Šicová. 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 
1. místo Jakub Vyškovský / 9. B - postup do okresního kola  

2. místo Anna Smílková / 8. B 

3. místo Lucie Martišková / 8. A 

Celkem se soutěže zúčastnilo 17 žáků osmých a devátých ročníků.  

Mgr. Eva Dostalová, Mgr. Monika Floriánová 

Mgr. Vlasta Hurtová. 



 

 

 

 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  

Na začátku února se učebně přírodopisu sešlo 15 žáků šestých 

a sedmých tříd spolu se 13 žáky osmého a devátého ročníku nad 

řešením školního kola Biologické olympiády. Jeho téma znělo 

zajímavě - Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř a něco ven. 

Laboratorní práce byla v obou kategoriích zaměřena na dýchací 

soustavu. Kdo se s úkoly nejlépe popasoval, vidíte níže. 

Naši zástupci se ale neztratili ani v okresním kole. Mezi mladšími 

skončila mezi 29 účastníky Kristýna Válková na 8. místě a Michal 

Stuchlík byl třináctý. Mezi staršími dětmi to bylo ještě lepší. Anička 

Smílková skončila na 10. místě z 33 účastníků a Daniela 

Koňaříková obsadila krásné 2. místo. To jí také zaručilo postup do 

krajského kola, kterého se ale bohužel nemohla zúčastnit, protože 

byla v zahraničí. Opět všem účastníků děkujeme a gratulujeme 

k velmi dobrým výsledkům. 

Úspěšní řešitelé kategorie C: 
1. místo    Daniela KOŇAŘÍKOVÁ / 9. A 
2. místo     Anna SMÍLKOVÁ / 8. B 
3. místo     Marek Jaroslav MACHÁČ / 9. A 
Úspěšní řešitelé kategorie D:  
1. místo    Kristýna VÁLKOVÁ / 7. B 
2. místo     Michal STUCHLÍK / 6. B 
3. místo     Tereza KOBZOVÁ / 6. A  

Žáky připravili Mgr. Liběna Dopitová a Mgr. Tomáš Dopita. 

ROKYTNIČTÍ ŽÁCI REPREZENTOVALI ŠKOLU I MĚSTO NA GLOBE GAMES 2019 V KADANI 
Dne 30. 5. započala naše dobrodružná expedice GLOBE Games 2019 do Kadaně na mezinárodní badatelské setkání škol pracujících 

v programu GLOBE. Naši školu zde reprezentovali žáci z 9. A a doprovázeli je Mgr. Liběna Dopitová společně s Mgr. Tomášem Dopitou. 

Na  žákovskou konferenci jsme si letos připravili projekt “Co žije v naší trávě... to s námi zjistíte hravě!” v němž jsme se zaměřili na druhovou 

pestrost bylin na naší školní zahradě.  Projekt posuzovala odborná komise i ostatní účastníci GLOBE Games. 

  Absolvovali jsme také terénní hru, ve které jsme museli prokázat své GLOBE znalosti a dovednosti. Celá terénní hra se odehrávala na místní 

stolové hoře Úhošť, která je pozůstatkem vyhaslé sopky a má tak nejen zajímavou geologickou minulost, ale také unikátní rostlinstvo. Součástí 

Globe Games je i několik doprovodných programů. Navštívili jsme město Kyselka, kde jsme viděli bývalou kolonádu a ochutnali zdejší pramen 

Otovka.  

V průběhu čtyř dnů jsme se setkávali s "Gloubáky" z jiných škol, vyměnili si zkušenosti a navázali nová přátelství.  

Děkujeme městu Vsetín a Spolku rodičů Základní školy Vsetín, Rokytnice 436 za finanční podporu naší účasti. 

žáci 9. A: Adéla Foltýnová, Daniela Koňaříková, Karolína Nováková, Marek Jaroslav Macháč, Martin Dvořák, 

Mgr. Liběna Dopitová, Mgr. Tomáš Dopita. 

CYKLOVYJÍŽĎKA ANEB PRAKTICKÁ DOPRAVNÍ VÝUKA 
V pátek 26. dubna 2019 mělo 25 žáků 5. A možnost prakticky využít své vědomosti z dopravní výchovy a uplatnit je v praxi.  

Celá třída byla vybavena seřízenými koly, přilbami, oranžovými reflexními vestami a hlavně dobrou náladou. Když jsme se ráno společně vydali 

od základní školy v Rokytnici směrem na Hovězí, vypadalo to, jako by se po silnici vinul přes 100 metrů dlouhý oranžový had.  Cestu nám 

trochu komplikovala ztížená dopravní situace na hlavní silnici u vlakového nádraží, která v tuto dobu procházela rekonstrukcí, ale všichni žáci 

to zvládli na výbornou. Bezpečně dojeli až na cyklostezku na Ohradě a po ní až na Hovězí.  

První zastávkou byl splav na Hovězí, kde se všichni u vody vyřádili a pak pokračovali v jízdě až na zahradu v Restauraci u Jančíků. Zde jsme 

si měli možnost odpočinout, občerstvit se, zahrát si fotbal i jiné hry, ale také otestovat své další vědomosti a postřeh. Ve skupinkách si žáci 

vyplnili nachystaný testík, který ověřil nejen jejich znalosti, ale také jejich pozorovací schopnosti. Málo kdo dokázal spočítat, nebo si jen 

vzpomenout na mosty, které jsme na cyklostezce podjeli nebo přejeli, anebo kolikrát jsme přejeli přes řeku Bečvu.  

Všichni žáci přistupovali k této akci velmi zodpovědně a nikomu se na vyjížďce nic nestalo. Užili si tak dopoledne plné pohody a zábavy a zpět 

do školy se nikomu moc nechtělo.  

 Mgr. Hana Václavíková. 

OKRSKOVÉ KOLO V BASKETBALU DÍVEK  
Dne 14. 3. 2019 jsme se zúčastnili okresního kolo v basketbalu 

dívek pořádaného Základní školou Ohrada. Do soutěže se přihlásila 

tři družstva dívek: ZŠ Ohrada, ZŠ Sychrov a ZŠ Rokytnice. Hrálo se 

systémem každý s každým na 2x10 minut.  

V prvním kole se naše žačky utkaly s týmem Ohrady. Souboj byl 

velmi vyrovnaný a o výsledném skóre v náš prospěch rozhodly 

pouze dva míče. Následovalo utkání s týmem Sychrova. V něm již 

dívky naplno uplatnily své hrací schopnosti a především chuť do 

hry. Družstvo Sychrova porazily s náskokem 12 bodů.  

Zaslouženým vítězstvím v okrskovém kole jsme si vybojovali postup 

do kola okresního, které se konalo 18. 3. 2019 ve Valašském 

Meziříčí. Zde soutěžily čtyři týmy. Tři ze škol z Valašského Meziříčí 

a tým naší školy. Opět se hrálo systémem každý s každým na 2x10 

minut. Zde už naše žačky na zkušené basketbalistky nestačily, ale 

vyzkoušely si basketbal na lepší úrovni a s kvalifikovaným 

rozhodčím za zády.  

 Mgr. Monika Floriánová. 
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  ENGLISH SPEAKER! 
I v tomto školním roce se konalo na naší škole školní kolo soutěže English speaker určené pro žáky 4. a 5. ročníků. Žáky čekal test, pak každý 
mluvil o sobě a představil svůj projekt. Čtvrťáci měli téma My town  a páťáci My planet. Projekty byly zajímavé, všichni se snažili podat nejlepší 
výkon. Do dalšího kola, které se konalo 15. 5. 2019 v ZŠ Luh, postoupili Nela Krsková, Daniel Juráň /4.A/ a Klára Mojžíšová, Jiří Smílek /5. B/. 

Konkurence byla velká. Nejúspěšnější byl Daniel Juráň, který skončil na pěkném 2. místě. Výherci, ale i ostatním srdečně gratulujeme 
a přejeme hodně chuti do dalšího vzdělávání v angličtině. 

                                 Mgr. Kateřina Dubská, Mgr. Zuzana Hlaváčová, Mgr. Jana Machovská, Mgr. Hana Mrlinová, Mgr. Júlia Šicová. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
Ve dnech 11. - 12. 1. 2019 probíhala ve Vsetíně Tříkrálová sbírka. Je to největší dobrovolnická akce, která se koná pravidelně prostřednictvím 

Charity v naší zemi již od roku 2000. Jejím smyslem je přinášet radostné novoroční poselství obyvatelům našeho města a z výtěžku následně 

podpořit projekty Charity. Skupinky 3 dětí- v kostýmech králů se svým vedoucím navštěvují domácnosti. Příspěvky lidé vkládají do zapečetěné 

kasičky a tu pak vedoucí odevzdá pracovníkům Charity. Jako odměnu za své koledování koledníci dostanou občerstvení a mohou se také 

v kině Vatra podívat zdarma na pohádkový film. 

Děkujeme všem dětem z naší školy, které se koledování zúčastnily a svůj volný čas věnovaly této akci. Naše poděkování ale také patří všem, 

kteří nás mile a srdečně přivítali ve svých domovech a svými finančními dary přispěli k naplnění některých charitních projektů. 

                                   Za všechny zúčastněné L. Kovařík a J. Šicová. 

JABLÍČKOVÝ TÝDEN 
K podzimu patří tradiční akce konaná ve třídách 1. B, 2. A a 3. A 

s názvem projektový den „O jablíčku“. Jablíčky ze školní zahrady, 

které nám darovala paní učitelka Dopitová, voněly téměř celý týden 

všechny tři třídy. Moc jsme si pochutnali na sušených jablkách, 

upečených štrúdlech a jablečné přesnídávce. Tyto dobroty jsme si 

dokázali sami připravit. Jen s pečením nám pomohly paní kuchařky. 

Také jablečné dobroty, které připravily naše maminky a babičky byly 

moc dobré. Zábavu jsme si užili v tělocvičnách při různých 

soutěžích. Také výrobky na téma jablko, šperky z přírodnin nebo 

zvířátka vyrobená z ovoce a zeleniny se všem líbily a nejlepší z nich 

byly oceněny. Ale nejen samá zábava, ale i pracovní listy na nás 

čekaly téměř ve všech předmětech. Projektový den se všem líbil 

a už se těšíme na další. 

Mgr. Světlana Záhorovská, Mgr. Dana Foltýnová,  

 Mgr. Gabriela Bolfová. 

VEDEME NAŠE DĚTI K DOBROVOLNICTVÍ 
V průběhu letošního roku uskutečnili žáci 9. ročníku několik akcí, kde 
prokázali, že nejsou lhostejní k potřebám lidí i živočichů v nouzi. 
Vyráběli pomůcky pro rehabilitaci nemocných s pohybovým 
postižením. Tyto pomůcky využilo rehabilitační oddělení vsetínské 
nemocnice pro cvičení s dětmi a dlouhodobě nemocnými. 
20. - 24. 5. 2019 členové klubu ambasadorů Fair trade Lísky 
provozovali férovou kavárnu v rámci Sousedského týdne  „Pěťáky pro 
ptáky“.  Výtěžek akce -   15 000 Kč byl věnován na podporu Záchranné 
stanice pro živočichy v Hošťálkové. 
V rámci projektových prací v globální výchově uspořádaly dvě skupiny 
žáků benefiční akce pro záchranu mořských želv v Indonésii a pro 
ochranu slonů a nosorožců v Africe. Dohromady přibližně 10 000 Kč 
pomůže chránit přírodu v rozvojových zemích. 

Mgr. Liběna Dopitová. 

VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT 2018 
Projekt Vánoční krabice od bot probíhá v naší republice již šest let. 
Naše škola se tohoto projektu účastní již tři roky. Za tu dobu se 
u nás sešlo více než 800 vánočních dárků pro děti z dětských 
domovů, azylových domů a rodin, které si dárky pro své děti 
nemohou dovolit. 
Chtěla bych tímto poděkovat všem žákům naší školy, kteří se akce 
každoročně účastní, také jejich rodičům za jejich pomoc a mým 
kolegům, kteří se k tomuto projektu každoročně připojí a podporují 
žáky v této aktivitě. Díky tomu se mnoho dětí ve Zlínském kraji 
i letos dočká vánočních dárků. 
Věřím, že letošní rok byl další z celé řady, kdy se naše škola zapojila 
do tohoto vánočního projektu. 

Mgr. Martina Bartošková. 

VÍTÁNÍ JARA  
Zvyky spojené s Velikonocemi a vítáním jara si připomněly děti tříd 1. B, 2. A a 3. A. Ráno se děti sešly před školou a společně si zazpívaly 
jarní písničky. Chlapci si vykoledovali od děvčat spoustu dobrot a všichni se vydali k blízkému náhonu, kde vhodili „Mařenu“ – symbol zimy – 
do vody. Zpět do školy se děti vrátily s větvičkami, ozdobenými barevnými stužkami tzv.“létéčka“.  Společně jsme poslali zimu pryč a přivítali 
nové roční období – jaro. 

Mgr. Dana Foltýnová, Mgr. Gabriela Bolfová, Ludmila Pařenicová, Mgr. Světlana Záhorovská.  
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POMÁHALI JSME LIDEM, ZVÍŘATŮM I PŘÍRODĚ, 
ZABÝVALI JSME SE DOBROVOLNICTVÍM 
V průběhu letošního roku uskutečnili žáci 9. ročníku několik akcí, kde 

prokázali, že nejsou lhostejní k potřebám lidí i živočichů v nouzi. 

Vyráběli pomůcky pro rehabilitaci nemocných s pohybovým 

postižením. Tyto pomůcky využilo rehabilitační oddělení vsetínské 

nemocnice pro cvičení s dětmi a dlouhodobě nemocnými. 

Členové klubu ambasadorů Fair trade Lísky provozovali 20. - 24. 5. 

2019 férovou kavárnu v rámci Sousedského týdne  „Pěťáky pro 

ptáky“.  Výtěžek akce - 15 000 Kč byl věnován na podporu 

Záchranné stanice pro živočichy v Hošťálkové. 

V rámci projektových prací v globální výchově uspořádaly dvě 

skupiny žáků benefiční akce pro záchranu mořských želv v Indonésii 

a pro ochranu slonů a nosorožců v Africe. Dohromady přibližně 

10 000 Kč pomůže chránit přírodu v rozvojových zemích. 

Mgr. Liběna Dopitová a žáci ZŠ Vsetín, Rokytnice 436. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZACHRAŇME MOŘSKÉ ŽELVY! 
V globální výchově mají žáci devátých tříd udělat závěrečný projekt, který se nějak vztahuje ke globálním problémům, které se většinou řešili 
v hodinách. Svým projektem mají přispět k cílům udržitelného rozvoje OSN. Náš tým – Adéla Foltýnová, Marek Jaroslav Macháč, Daniela 
Koňaříková a Zuzana Houdková – si vybral 14. cíl „Život ve vodě“, kde jsme se zaměřili na záchranu téměř vyhynulého druhu mořských želv. 
Tento druh je velice ohrožený kvůli tomu, že pytláci vykrádají želví snůšky a lidé jedí jejich vajíčka a kupují si šperky z želvoviny. 
Proto jsme se rozhodli spolupracovat s Mgr. Hanou Svobodovou, která vede organizaci Chráníme mořské želvy, z.s. Naším cílem bylo pro tuto 
organizaci vybrat alespoň 500 korun, které by sloužily k pokrytí nákladů na záchranu jedné želví snůšky. Chtěli jsme také informovat veřejnost 
o tomto problému. Zúčastnili jsme se Dne Země ve Vsetíně, GLOBE Games v Kadani a také na Farmářském dnu v naší škole. Vyráběli jsme 
se sedmými ročníky keramické želvičky, které jsme prodávali za dobrovolné příspěvky. Děti se mohly zapojit tím, že si vymalovávali omalovánky 
s touto tématikou nebo měli možnosti si vyrobit vlastní záložku s mořskou želvou. Také jsme prodávali trička, tašky, šperky a další věci, které 
nám paní Svobodová poskytla. Všechno jsme poskytli veřejnosti na našem stánku, kde jste se mohli dozvědět i několik informací o mořských 
želvách. 
Vyrobili jsme také nástěnku, kde se můžete dozvědět něco o želvičkách, této organizaci, anebo si můžete přečíst komiks, který žáci 9. A 
vytvořili, jenž zachycuje život želvy od narození po dospělost. Toto všechno najdete na nástěnce před ředitelnou školy. Vytvořili jsme také 
video, které můžete vidět na stránkách školy v článku o projektu. Celkem jsme za těch několik dní vybrali 6000 korun, což je dostatek na to, 
abychom mohli zachránit více snůšek nebo měsíční plat ochranáře. Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří nám přispěli nebo si něco 
koupili a tím podpořili mořské želvy. 

Zuzana Houdková, Daniela Koňaříková / 9. A, Mgr. Bohuslav Sedláček. 
 Mgr. Lenka Zádilská. 

EKOUŠ BYDLÍ UŽ TŘETÍM ROKEM V ROKYTNICI 
Den Země slavíme v 9. A tradičně – už od šesté třídy si připravujeme zábavný program pro děti z mateřských školek, který  jim nabízíme 

v rámci městských oslav Dne Země v Panské zahradě. Letos malí žáčci na našich stanovištích poznávali půdní živočichy a dozvěděli se 

o životě v půdě. Ocitli se také v roli malé včelky, která sbírá nektar a pyl z květů a zjistili, kolik má práce. 

Zatímco většina třídy řídí stanoviště pro školky, část žáků se účastní soutěže Ekouš. Letos soutěžilo 17 týmů, včetně žáků ze Slovenska, kteří 

nás přišli pozdravit v rámci projektu přeshraniční spolupráce Vzdělávání bez hranic. Měli jsme nelehký úkol – obhájit první nebo druhé místo 

z minulých dvou let a zajistit si putovní postavičku Ekouše pro další školní rok. 

Tým se pečlivě připravoval. Studoval vodní živočichy, poznával dravce, savce, hmyzožravce i listnaté stromy. A nakonec zvítězil s počtem 

75 z možných 80 bodů. To je skvělé - Ekouš bydlí opět u nás ve třídě! Doufáme, že se příští rok najde třída, která se pokusí Ekouše opět 

získat. Je to na Vás, my totiž odcházíme! 

Žáci 9.A, Mgr. Liběna Dopitová. 

DEVÁTÝ ROČNÍK VSETÍNSKÉ ŠKOLNÍ LIGY JE UKONČEN. ROKYTNIČTÍ HÁZENKÁŘI ZÍSKALI ZLATO, HÁZENKÁŘKY 
BRALY BRONZ 
Dne 21. 5. 2019 v hale na Lapači ve Vsetíně proběhl poslední a závěrečný turnaj školní ligy házené. Tohoto turnaje se zúčastnily čtyři základní 
školy ze Vsetína: Ohrada, Rokytnice, Sychrov, Integra a základní škola z Hovězí. Vždy jedno družstvo dívek a jedno družstvo chlapců. Byl to 
také jediný turnaj, kde se počítaly branky, protože se hrálo o Putovní pohár Vsetínské školní ligy. 
V turnaji se v chlapecké kategorii nejvíce dařilo ZŠ Vsetín, Rokytnice, která nakonec po zaslouženém vítězství převzala Putovní pohár. 
Na dalších místech se umístili chlapci z Hovězí a Sychrova. 
V dívčí kategorii si první místo a pohár odnesla ZŠ Vsetín, Integra. Na dalších místech se umístily dívky ze Sychrova a 3. místo získala naše 
děvčata.  
 
Všichni učitelé naší školy děkují pořadatelům, rozhodčím a hlavně panu Pospíšilovi za přípravu turnajů i vedení hodin tělesné výchovy, 
ve kterých se děti zdokonalovaly v házené. 
Další ročník školní ligy házené se vydařil a již nyní se všichni těšíme na příští, již 10. ročník tohoto projektu. 
 
Sestava chlapci: Lukáš Filgas, David Malý (5. A), Filip Verner, David Gach, Jakub Frolo, Matěj Šebesta (5. C), Jakub Kučerňák, Adam Hynek 
(4. A), Šimon Šmíd, Adam Němec (4. B), Kryštof Čech (3. A). 
Sestava dívky: Adriana Blažková, Magda Petřeková, Sabina Janošová (5. A), Tereza Měkynová, Klára Mojžíšová (5. B), Radka Vodáková, 
Viktorie Šuláková, Stela Sklenářová, Markéta Zeťáková, Ester Stodůlková (5. C). 
 
Gratulujeme ke skvělému umístění chlapcům i dívkám 

        Mgr. Renáta Haschková. 

EASTER 
Dne 17. 4. jsme se v hodině anglického jazyka dozvěděli, jak se v Británii slaví Velikonoce. Vyzkoušeli jsme si  tzv. egg-and-spoon race. 
Rozdělili jsme se do tří skupin a šli ven. Soutěž spočívala v tom, že jsme měli lžičku a na ní vajíčko a snažili jsme se dostat do cíle, aniž by 
vajíčko spadlo, když někomu spadlo, vrátil se na start. Vítězem se stal nejrychlejší tým. Další tradicí je easter egg hunt (hon na vajíčka), kdy 
zajíček den před Velikonocemi schová čokoládová vajíčka po domě a zahradě. Zatímco jsme byli venku, zajíček v podobě paní asistentky, 
schoval bonbonky po třídě a my je pak měli za úkol najít. Poté jsme se sesedli do trojic a hráli anglickou deskovou hru, kde jsme odpovídali na 
otázky týkající se Velikonoc. Moc se mi to líbilo. Ráda bych si to vyzkoušela znova.      

Markéta Žídková / 6. B, Mgr. Jana Machovská. 
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KNIHA JE KAMARÁD  
Třída 4. B se zapojila do mezinárodního projektu Kniha je kamarád. 

Smyslem této soutěže je přečíst knihu a doporučit ji atraktivním 

způsobem ostatním. Již jedenáct let tuto prohlídku zajímavých knih 

organizuje p. uč. Jaroslava Ševčíková ze Střední školy Kostka 

a Muzeum regionu Valašsko, pod záštitou Obce spisovatelů ČR. 

My jsme si tento školní rok vybrali knihu Dusty-Kamarádi navždy od 

německého autora Jana Andersena. Hlavní hrdina Pavel se 

seznámí se psem Dustym, zažijí menší i napínavá dobrodružství. 

Na knihu volně navazují další 2 díly. Zvířecího hrdinu jsme si oblíbili, 

a proto všem tuto knihu doporučujeme. 

Dne 24. 3. 2019 od 13. hod se v zámku uskuteční slavnostní 

vyhlášení výsledků této soutěže. 

Těší nás, že na výsledkové listině v kategorii kolektivy jsme našli 

i naši třídu. 

žáci 4. B třídy, Mgr. Júlia Šicová. 

LESEM S MEDVĚDEM  
Žáci 4. tříd před Vánocemi navštívili vzdělávací program s názvem 

Lesem s medvědem na vsetínském zámku. Dozvěděli se mnoho 

zajímavého - vlci, rysi i medvědi opět zdobí naši přírodu a několik 

kusů těchto velkých šelem se vyskytuje i u nás v Beskydech 

a Javorníkách. 

Učili jsme se rozpoznávat stopy těchto šelem i jiných druhů zvířat. 

Dnes již také víme, jak si v lese všímat dalších pobytových znaků 

zvířat. Užitečné jsou pro nás  informace, jak se zachovat při setkání 

s medvědem. 

Program nás zaujal a těšíme se na příští návštěvu vsetínského 

zámku. 

       Žáci 4. tříd, Mgr. Renáta Haschková, Mgr. Júlia Šicová. 
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O NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKOU TŘÍDU SOUTĚŽILA 3. B 
Při listopadové návštěvě knihovny se naše třída rozhodla zapojit 

do soutěže O nejlepší čtenářskou třídu, kterou vyhlásila 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Podmínkou účasti bylo 

přečíst alespoň 2 knihy zapůjčené v dětské knihovně a zapsat 

dojmy z této knihy do čtenářského listu. Bojovali jsme až do 

posledního dne a na konci února a jsme předali všechny čtenářské 

listy do místní knihovny.  

I když jsme se nakonec neumístili na nejvyšších stupíncích, víme, 

že krásné 5. místo z 10 zapojených tříd svědčí o tom, že v naší třídě 

jsou skutečně dobří čtenáři.   

Žáci 3. B, třídní učitel Mgr. Miroslav Kurtin. 

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE  
Ve dnech 4. 12. 2018 a 10. 1. 2019 proběhlo školní kolo olympiády 

v anglickém jazyce pro žáky druhého stupně. Písemné části se 

zúčastnilo celkem 39 soutěžících, 24 žáků v kategorii 6. a 7. tříd a 

15 žáků v kategorii 8. a 9. tříd. 15 nejúspěšnějších žáků postoupilo 

do druhého kola, ve kterém prokázali svou schopnost komunikovat 

v anglickém jazyce. Každý žák si nejprve vylosoval téma, na jehož 

písemnou přípravu měl vyhrazeno deset minut. Poté předstoupil 

před tříčlennou porotu, představil se, následně promluvil na vybrané 

téma a reagoval na položené otázky.  

Všichni soutěžící podali výborné výkony.  

Vítězové z obou kategorií budou naši školu reprezentovat 

v okresním kole olympiády AJ, která proběhne v únoru 2019 

ve Valašském Meziříčí. Výsledky soutěže: 

Kategorie 6. a 7. třída          Kategorie 8. a 9. třída 
1. místo Matyáš Blažek / 7. A     Jan Mozga / 9. B 
2. místo Barbora Kasalová / 7. A   Zuzana Houdková / 9. A 
3. místo Matěj Mucha 7. B       Daniela Koňaříková / 9. A  

Žáky připravily Mgr. Milada Vaňková, Mgr. Jana Machovská. 

V PONDĚLÍ 28. 1. PROBĚHL VE TŘÍDĚ 5. B  PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA PŘÍBĚH KUFŘÍKU. 
Tímto jsme si připomněli významné datum 27. 1. 2019, kdy se všude ve světě slaví památka obětí Holocaustu. Na příběhu sourozenců Hany 

a Jiřího Bradyových,  jsme se vžili do života židovského obyvatelstva za druhé světové války a seznámili se s jejich krutými osudy. Jiří Brady, 

kterému se, na rozdíl od jeho sestry Hany, podařilo přežít koncentrační tábor Osvětim, byl neúnavným bojovníkem za lidská práva a až do 

svých 90 let spolupracoval s mládeží ve školách a seznamoval je s hrůzami Holocaustu. Tak aby ani jedna z téměř 6 000 000 obětí  nebyla 

zapomenuta. Zemřel v lednu 2019 ve věku 91 let. 

Jeho sestra Hana zemřela v Osvětimi a dochoval se po ní jen kufřík s několika kresbami.  

Třída 5. B, třídní učitelka Mgr. Zuzana Hlaváčová. 

MLADŠÍ DÍVKY Z ROKYTNICE VYBOJOVALY 3. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE VYBÍJENÉ 
Po vítězství v okrskovém kole vybíjené žákyň 4. – 5. ročníku postoupilo družstvo našich dívek do kola okresního.  

V okresním kole se setkaly čtyři nejlepší dívčí celky z našeho okresu. 

V letošním roce to byla družstva: ZŠ Šafaříkova, ZŠ Horní Bečva, ZŠ Velké Karlovice a ZŠ Rokytnice. 

Naše děvčata v turnaji získala 3. místo a domů tedy přivezla pohár a bronzové medaile. 

Sestava družstva: Adriana Blažková, Magda Petřeková, Pavlína Křupalová, Sabina Janošová, Sabina Hanáková, Kateřina Březovjáková, 
Nikola Křivová, Simona Kotlárová (všechny z 5. A), 

Tereza Měkynová, Viktorie Polanská, Klára Mojžíšová (5. B) a Radka Vodáková (5. C). 

Družstvo chlapců složené převážně z páťáků obsadilo v okrskovém kole vybíjené 2. místo. 

Sestava družstva: Dorian Škrabola, David Malý, Lukáš Filgas, Stanislav Habáň (všichni z 5. A), Filip Verner, Kryštof Solár, Jakub Frolo, Matěj 
Šebesta, Petr Vašička, Jan Vašička, David Gach (5. C), Šimon Šmíd (4. B). 

        Mgr. Renáta Haschková. 

8 



 

 

 

  
ROKYTNICKÁ ŽABKA  1. ROČNÍK 
50 m 
1. Adéla Černotová      1. A    9,1 s 
2.  Rozálie Tilscherová    1. B    9,4 s 
3.  Kateřina Burdíková    1. A    9,8 s 

1. Lukáš Musálek       1. A    9,0 s 
2.  Filip Petrčka         1. B       9,4 s 
3. Kryštof Pinďák        1. B    9,7 s 

skok daleký  
1. Kateřina Kučerová     1. B  280 cm 
2. Rozálie Tilscherová    1. B  263 cm 
3. Kateřina Burdíková    1. A  243 cm 

1. Mikuláš Trčka         1. A  291 cm 
2. Filip Petrčka         1. B  288 cm 
3. Kryštof Pinďák       1. B  280 cm 

běžecký kros 

1. Rozálie Tilscherová    1. B   
2. Kateřina Burdíková    1. A    
3.  Kateřina Kučerová     1. B   

1. Lukáš Musálek       1. A 
2. Filip Petrčka         1. B 
3. Mikuláš Trčka        1. A   

trojboj - 50m + dálka + běžecký kros 

1. Rozálie Tilscherová    1. B   
2.  Kateřina Burdíková    1. A    
3.  Kateřina Kučerová     1. B   

1. Lukáš Musálek       1. A 
2. Filip Petrčka         1. B 
3. Mikuláš Trčka        1. A  

ROKYTNICKÁ ŽABKA  2. ROČNÍK 
50 m 
1. Beáta Hrubá       2. A   9,4 s 
2. Karolína Skálová     2. B   9,6 s 
3. Aya Sarra Zouari     2. B   9,7 s 

1.  Jakub Filgas       2. A   8,5 s 
2. Eliáš Buzinkai      2. A   8,9 s 
3. Jakub Žák         2. B   9,1 s 

skok daleký 
1. Beáta Hrubá       2. A   290 cm 
2. Nikol Lukášová      2. A   273 cm 
3.  Karolína Skálová     2. B   270 cm 

1. Eliáš Buzinkai      2. A   319 cm 
2. Matěj Kůra        2. B   311 cm 
3.  Dominik Assad      2. A   305 cm 

běžecký kros 

1. Karolína Skálová     2. B   
2. Beáta Hrubá       2. A   
3. Markéta Evjáková    2. A     

1. Eliáš Buzinkai      2. A 
2. Jakub Filgas       2. A 
3. Dominik Jež        2. B   

trojboj - 50m + dálka + běžecký kros 

1. Beáta Hrubá       2. A   
2.  Karolína Skálová     2. B    
3.  Nikol Lukášová      2. A  

1. Eliáš Buzinkai      2. A 
2. Jakub Filgas       2. A  
3. Dominik Jež        2. B  
 

ROKYTNICKÁ ŽABKA  3. ROČNÍK 
50 m  
1. Daniela Křenková    3. A     8,7 s 
2. Ludmila Nováková    3. B     8,9 s 
3. Karolína Šrámková    3. B      9,0 s 

1. Lukáš Vyškovský    3. B     8,5 s 
2. Kristian Nosek      3. B     8,0 s 
3. Viktor Krampota     3. A     8,8 s 

skok daleký 
1.  Barbora Pifková     3. B   300 cm 
2.  Nikola Juřicová      3. A   297 cm 
3. Magdalena Nováková 3. B   288 cm 

1. Jan Dinko         3. A   355 cm 
2. Martin Šťastný      3. C   340 cm 
3.  Adam Orság       3. A   334 cm 

běžecký kros 

1. Daniela Křenková    3. A   
2. Nikola Juřicová      3. A   
3. Simona Vernerová   3. B     

1. Kristian Nosek      3. B 
2. Šimon Hanzal      3. A 
3. Jan Plánka        3. B   

trojboj - 50m + dálka + běžecký kros 

1. Karolína Šrámková   3. B   
2.  Barbora Pifková     3. B    
3.  Daniela Křenková    3. A  

1. Kristian Nosek      3. B 
2. Jan Dinko         3. A 
3. Viktor Krampota     3. A 

OKRSKOVÉ KOLO VE VOLEJBALU DÍVEK 
Dne 28. 3. 2019 se vybrané dívky naší školy zúčastnily okrskového kola ve volejbalu, které se konalo na ZŠ Ohrada. Do soutěže se přihlásila 

čtyři družstva: ZŠ Ohrada, ZŠ Sychrov, ZŠ Luh a ZŠ Rokytnice. Hrálo se systémem každý s každým na dva hrané sety do dvaceti bodů.  

V prvním zápasu se holky utkaly s družstvem Ohrady. Oba sety byly vyrovnané, ale nakonec si holky zaslouženě vybojovaly první tři body. 

Následovalo utkání proti Luhu. Ačkoli holky hrály aktivně, na soupeřky nestačily. Poslední zápas s družstvem Sychrova naše holky vyhrály s 

velkým bodovým náskokem. Ze soutěže si nakonec odnesly pěkné 2. místo. Na postup do okresního kolo to sice nestačilo, ale i tak opouštěly 

holky tělocvičnu s dobrým pocitem.  

         Mgr. Monika Floriánová. 

ROKYTNICKÝ TURNAJ V BADMINTONU – ČTYŘHRA 
Závěr školního roku jsme využili k uspořádání školního turnaje v badmintonu, který se uskutečnil dne 21. 6. 2019. Kdo nechtěl sedět poslední 

dny v lavicích a ví, co badminton obnáší, sehnal si spoluhráče a vyrazil s ním do boje. Celkově se turnaje zúčastnilo 6 párů v mladší kategorii 

(5. a 6. třída) a 6 párů ve starší kategorii (7. – 9. třída). V obou kategoriích se hrálo systémem každý s každým na dva hrané sety do 11 bodů.  

Většina utkání byla velmi vyrovnaná a ve finále rozhodoval o umístění jen nepatrný počet bodů.  

Mladší kategorii vévodily Adriana Blažková a Eva Fojtů, druhé místo obsadily Nela Smýkalová a Kamila Vítková a na třetím místě se umístila 

Iveta Žárská spolu s Karolínou Žídkovou.  

Vítězi starší kategorie se stali Adéla Foltýnová a Lukáš Běťák. Druhé místo patřilo Kristýně Holíkové a Marku Machačovi a třetí místo vybojovaly 

Daniela Koňaříková a Zuzana Houdková.  

Nejlepším patří gratulace a ostatním poděkování za účast. Sportovní duch snad zůstane všem a budou předvádět další skvělé sportovní 

výkony.  

                   Mgr. Monika Floriánová. 
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PŘESKOK PŘES ŠVIHADLO (1. AŽ 3. ROČNÍK)  
1. Magdalena Nováková  3. B      Lukáš Ondruch    2. A 

2. Beáta Hrubá        2. A     Lukáš Vyškovský  3. B 

3. Romana Makyčová    3. C     Šimon Hanzal    3. A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY  
A KLUBU 
Během uplynulého školního roku jsme se společně s dětmi ze školní 

družiny, ze školního klubu a školním parlamentem zapojily do 

následujících aktivit: 

 návštěvy výstav a lektorských programů ve vsetínském zámku 

a dětského oddělení Masarykovy knihovny 

 výchovně vzdělávací zájezd Vánoce na dědině“ do Valašského 

muzea v přírodě 

 projekce filmů pro děti v kině Vatra 

 nocování v družině pro jednotlivé ročníky 

 drakiáda v Janišově 

 halloweenské a mikulášské odpoledne 

 turnaje v kuželkách a minigolfu 

 pečení vánočních perníčků v Alcedu 

 „Vánoční krabice od bot“ 

 předvánoční jarmark 

 mikulášská nadílka 

 dětský karneval 

 žákovský ples  

 sběr starého papíru  

 úklid sídliště 

 pohádková stezka k Mezinárodnímu dni dětí 

 palačinkování ve školní kuchyňce 

Program družiny a klubu zpestřili - návštěva trenéra juda 

s ukázkovým tréninkem, žonglérská dílna, interaktivní přednáška 

paní bylinkářky, speciální pedagožka s programem „Jak se žije 

s handicapem“ a pracovníci vsetínské hvězdárny, kteří nás pozvali 

do mobilního planetária. 

Pod vedením vychovatelek v odpoledních hodinách pravidelně 

probíhaly zájmové kroužky - výtvarný kroužek, plavání, keramika, 

Divadelníček, Všeználci, stolní tenis, taneční kroužek. 

Tímto bychom chtěly vyjádřit poděkování všem rodičům a žákům 

2. stupně, kteří s námi na realizaci pořádaných akcí spolupracovali.  

Vychovatelky ŠD a ŠK - Mgr. Lucie Opletalová, Mgr. Martina 

Bartošková, Klára Blažková, Radmila Janošíková, 

Lucie Kašparová, Hana Řehánková. 

AKTIVITY KLUBU NADANÝCH DĚTÍ V TOMTO 
ŠKOLNÍM ROCE 
▫ Křížovky pro spolužáky – tvoření a luštění 

▫ Enigmatické hádanky, číselné doplňovačky 

▫ Vytváření vlastních hlavolamů z papíru  

▫ Motorické hry – zručnost a rychlost 

▫ Znalostní hry a kvízy, skládání puzzle - soutěže 

▫ Hádanky, hlavolamy, šifry, luštění záhad, detektivní příběhy 

▫ Interaktivní hraní, logické úlohy, hry se slovy, hádanky 

▫ Strategické deskové hry; velké pexeso  

▫ Dětské rébusy – pyramida, sudoku, přesmyčky  

▫ Jednoduché fyzikální pokusy  

▫ Magické čtverce, cvičení postřehu 

▫ Den dětí s deskovými hrami 

▫ Hry pro rozvoj smyslového vnímání 

▫ Olympiáda v piškvorkách, záhadná bludiště   

▫ Stavebnice Geomag – skládání staveb podle předlohy 

Mgr. Renáta Haschková. 

ZA DOBRODRUŽSTVÍM MARKA TWAINA  
Dne 11. 3. 2019 jela naše třída 6. B autobusem do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Skoro všichni jsme se na toto krásné místo 
vydali poprvé. V knihovně byl pro nás připraven program o dobrodružstvích Marka Twaina. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací – 
věděli jste, že Mark Twain vyzkoušel několik povolání a jeho velkou zálibou bylo kritizování svého okolí?  
Výlet se nám moc líbil a rádi bychom se zúčastnili dalších podobných akcí.  

Markéta Žídková, 6. B, Mgr. Petr Šulc. 

EXKURZE 3. B DO IRISY VSETÍN 
Těsně před začátkem adventu podnikla třída 3. B exkurzi do 

výrobního družstva Irisa Vsetín, aby zjistila, kolika rukama musí projít 

skleněné ozdoby, než se dostanou na náš vánoční stromeček. Při 

prohlídce jsme viděli celý proces od foukání, barvení a stříbření, až 

po malování, balení a následnou expedici. Všechny nás překvapilo 

veliké množství krásných ozdob a také kolik lidí se na jejich výrobě 

podílí.  

Exkurzi jsme zakončili v podnikové prodejně, kde jsme měli možnost 

zakoupit si ozdoby, které nám tuto návštěvu budou připomínat. 

žáci 3. B,  Mgr. Miroslav Kurtin. 
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MEZINÁRODNÍ ZÁVODY VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 3. - 5. ROČNÍKU 
Podzimní počasí tentokrát přálo našim atletům, kteří se ve čtvrtek 20. září zúčastnili mezinárodních závodů všestrannosti v ZŠ na Ohradě. 
Školu reprezentovalo družstvo složené z dívek a chlapců 3., 4. a 5. tříd. Společnými silami vybojovali pro naši školu vynikající 2. místo. 
Všichni účastníci absolvovali 5 disciplín: sedy-lehy, skok z místa, hod míčkem, člunkový a přespolní běh. 
Dařilo se i jednotlivcům v individuálních soutěžích.  1. místo ve své kategorii obsadil Filip Verner a Šimon Šmíd.  2. místo v jednotlivcích získali 
Lukáš Vyškovský a Sára Bzduchová. Úspěšná byla také Viktorie Šuláková, která si zajistila svými výkony 3. místo v individuální soutěži.   
Poděkování samozřejmě patří všem členům družstva, neboť každý bod byl důležitý pro získání skvělého umístění mezi zúčastněnými školami.  
Školu reprezentovali: Daniela Křenková, Karolína Šrámková, Jan Plánka, Lukáš Vyškovský – třetí třídy; Sára Bzduchová, Adéla Krampotová, 
Jakub Kučerňák, Šimon Šmíd – čtvrté třídy; Viktorie Polanská, Viktorie Šuláková a Filip Verner – páté třídy. 
Gratulujeme k výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci škol 

                        Mgr. Renáta Haschková. 



 

 

 

  

HODINA TĚLOCVIKU JINAK 
Dne 2.4 5019 jsme si mohly vyzkoušet místo tělocviku jumping = cvičení na trampolínách. V tělocvičně pro nás bylo připraveno třináct trampolín 
a trenérka. Skáče se na hudbu a do rytmu. Nejdříve jsme vyzkoušeli skákat ve běžném tempu. Potom i rychlejší a těžší cviky. Jumping se mi 
velmi líbil. Ráda bych si to vyzkoušela znova. 

Markéta Žídková / 6. B, Zuzana Juráňová. 

REVOLUTION TRAIN (PROTIDROGOVÝ VLAK) 
Současná doba s sebou nese řadu nebezpečí včetně internetu, alkoholu a drog. Mnoho mladých lidí považuje legální i ilegální drogy za strašáka 
a ještě se s nimi ani nesetkalo. My, žáci 7. ročníku, jsme ale měli možnost vidět a pochopit, jak tyto závislosti vznikají a jaké jsou jejich důsledky. 
Nahlédnout do tragédií spojených s drogami nám umožnila návštěva projektu s názvem Revolution train. Jedná se o interaktivní projekt 
využívající vlak jako demonstraci nebezpečí a problematiky závislosti. Vlak každoročně projíždí naším krajem a umožňuje školám i jednotlivcům 
zhlédnout zajímavý program uvnitř.  
Hned po příjezdu do Zlína jsme zamířili na malé nádraží a již na první pohled nás vlak uchvátil svou neobvyklostí. V programu jsme mohli být 
součástí příběhu několika mladých lidí, v němž jsme se seznámili s dopady užívání drog. Bouračky, vězení, prostituce, zlodějna. Příběh ale 
nezakazuje a neříká, co máme nebo nemáme dělat. Záleží na každém účastníkovi akce, co si z ní odnese. Nás zaujalo hlavně to, jak jednoduché 
je se do pozice narkomana dostat a jak těžké je se z otroctví drog vymanit. Vyprávění skončilo vyléčením jedné dívky a smrtí jejího přítele, 
takže jsme měli při zastávce v Mcdonaldu i cestou domů o čem přemýšlet. Návštěvu vlaku všem vřele doporučujeme.  

                           Kristina Válková, 7. B 

NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ SLUŽBY VSETÍN 
Každý z nás už někdy viděl divokou jízdu houkající sanitky, ale nikdo by nechtěl být jejím pasažérem, pokud zrovna není lékař. Čekají nás 

prázdniny a s nimi se bohužel pojí i spousta úrazů a nečekaných situací. Ne každý však ví, jak se má v dramatických okamžicích zachovat. 

Proto jsme se s žáky 7. třídy rozhodli navštívit záchrannou službu, kde nás jeden ze záchranářů poučil o tom, jak máme ošetřit zlomeninu, 

krvácení či popáleninu, jak pomoci topícímu se člověku atd. Žáci si na figurínách vyzkoušeli nepřímou masáž srdce, dozvěděli se spoustu 

informací o tom, co obnáší práce lékaře záchranné služby, a na závěr si prohlédli vybavení sanitky.  

Někdo možná zjistil, že povolání záchranáře není vůbec jednoduché, jiné to třeba naopak pro budoucí povolání motivovalo.  

                   Mgr. Monika Floriánová. 

REGIONÁLNÍ FLORBALOVÁ LIGA 2018/2019 
Florbalový tým ZŠ Vsetín, Rokytnice čekal ve školním roce 2018/2019 pokus o obhajobu loňského vítězství v Regionální florbalové lize. Již 

první zápasy ukázaly, že letošní sezóna bude mimořádně vyrovnaná. Výbornými výkony se prezentovala ZŠ Šafaříková z Valašského Meziříčí, 

příjemným překvapením byl i tým ze Sychrova, který před touto sezónou postoupil do nejvyšší soutěže. 

Po první polovině sezóny se na prvních třech místech usadila právě škola z Valašského Meziříčí se Sychrovem a naší ZŠ Rokytnice, které 

měli shodných 14 bodů. Jen o bod ztrácela škola ZŠ Luh. 

Dne 18. března se odehrály poslední zápasy, které rozhodly o konečném umístění. Letošní výhru si odnesla velmi zaslouženě ZŠ Šafaříkova 

se 32 body. Druhé místo udržela ZŠ Sychrov se 27 body a o bod méně měla naše ZŠ Rokytnice. Na dalších místech byl dále Luh, Hošťálková, 

Trávníky, Horní Lideč a Hovězí. Vzhledem k vyrovnané soutěži si nesmírně vážíme třetího místa, které nakonec bereme v konkurenci 

výborných florbalových týmů, jako velký úspěch. 

Hlavním tahounem týmu byl kapitán Matyáš Dědek s 19 kanadskými body (9+10), dalšími bodujícími hráči byl Boris Babeliak s 11 body (6+5), 

Tobiáš Ostrčil (7+3) a obránce Vojtěch Mikula s 10 body (4+6). V týmu hrála také jedna holka, Adéla Šebestová získala ve čtrnácti zápasech 

7 bodů (3+4). 

Hlavní brankářem byl po celou sezónu Martin Dvořák, kterého doplňoval Patrik Filgas. 

Celému týmu děkujeme za výborný kolektivní výkon. Příští sezónu se pokusíme postoupit na stupních vítězů o kousek výš. 

RNDr. Bořek Navrátil. 
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NOC S ANDERSENEM 
Pod názvem Noc s Andersenem se skrývá akce podporující čtenářství u dětí, kterou již 19 let pořádají zejména městské a obecní knihovny. 

My jsme se však rozhodli, že takovou noc uspořádáme přímo v naší škole. Proto jsme dne 29. 3. 2019 zorganizovali její 1. ročník. Přípravy 

trvaly déle než měsíc a byly náročné, ale ve finále přinesly vytoužené ovoce v podobě zaujetí a spokojenosti všech účastníků (žáků 

6. a 7. ročníků). Na organizaci a chystání se podílelo několik pedagogů a také žáků 9. tříd, bez jejichž pomoci by příprava akce probíhala jen 

velmi obtížně. Všem tedy patří velký dík.  

                   Mgr. Monika Vráblíková. 

Celý program vycházel z vybraných textů knihy Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Na základě této fantasy a sci-fi knihy byl 

program z větší části strašidelný, ale zároveň i naučný. Organizátoři jej vytvořili v podobě stezky odvahy, kterou jsme procházeli v pětičlenných 

skupinách. Celou cestu jsme plnili spoustu zajímavých úkolů a poslechli jsme si i pár úryvků z knížky. Po skončení stezky nás čekalo malé 

občerstvení. Následovalo rozdělení do tříd, kde jsme spali. Tam jsme si také pustili stejnojmenný film natočený podle knižní předlohy. Po jeho 

zhlédnutí přišla na řadu večerní hygiena a uložení se ke spánku. Některým z nás se o podivných dětech možná i zdálo. Noc proběhla v poklidu 

a tímto bychom chtěli poděkovat učitelům i deváťákům za skvělý zážitek i organizaci, která byla bez chyby.   

                            Nicol Zeťáková, 7. B. 



 

 

 

 

 

 
 

 

POHÁR ROZHLASU 2019 
mladší žákyně 4. místo 
okrskové kolo 2 804  bodů 

60 m 

Matochová Karolína  9,9 s 11 

Šťastná Marie  9,5 s 8 

     

600 m 

Pospíšilová Terezie  2:42,0 min 12 

Matošková Anna  2:14,0 min 2 

     

skok 
vysoký 

Matošková Anna  115 cm 9 

Šťastná Marie  130 cm 2 

Růžičková Adéla  105 cm 13 

skok 
daleký 

Chalánková Eva  306 cm 14 

Matochová Karolína  335 cm 8 

Růžičková Adéla  323 cm 11 

hod 
míčkem 

Chalánková Eva  33,4 m 3 

Pospíšilová Terezie  23,0 m 13 

Zeťáková Nicol  29,3 m 9 

4x60 m 
Matochová, Šťastná, 

 40,5 s 8 
Chalánková, Matoušková 

4x60 m 
 
 

    

ŽÁKYNĚ PŘIPRAVILA MGR. MONIKA FLORIÁNOVÁ. 
 

POHÁR ROZHLASU 2018 
starší žákyně 4. místo 
okrskové kolo 3 826 bodů 

60 m 

Šťastná Karolína  9,2 s 10 

Turková Adriana  8,8 s 2 

Turýnová Lucie  9,4 s 14 

800 m 

Šťastná Karolína  3:12,0 min 6 

Pavlovičová Alžběta  DNF   

     

skok 
vysoký 

Čížová Monika  130 cm 4 

Turková Adriana  135 cm 3 

Nováková Veronika  120 cm 11 

skok 
daleký 

Nováková Veronika  365 cm 11 

Čížová Monika  396 cm 4 

Turýnová Lucie  345 cm 14 

vrh 
koulí 

Šerá Nela  7,50 m 8 

Pavlovičová Alžběta  7,35 m 10 

     

4x60 m 
Šťastná, Čížová 

 36,5 s 6 
Turková, Turýnová 

4x60 m 
 

    
 

ŽÁKYNĚ PŘIPRAVILA MGR. MONIKA FLORIÁNOVÁ. 
 

POHÁR ROZHLASU 2018 
mladší žáci 4. místo 
okrskové kolo 2 585 bodů 

60 m 

Mozga Hynek  9,3 s 12 

Filgas Patrik  9,2 s 11 

Kotrla Adam  9,1 s 10 

1000 m 

Stuchlík Michal  3:55,0 min 8 

Ostrčil Tobiáš  3:57,0 min 10 

Filgas Patrik  4:03,0 min 11 

skok 
vysoký 

Mozga Hynek  135 cm 7-8 

Mezihorák Jakub  145 cm 1 

Juřica Vít  130 cm 13-14 

skok 
daleký 

Růžička Petr  382 cm 11 

Kotrla Adam  378 cm 12 

Mezihorák Jakub  373 cm 13 

hod 
míčkem 

Juřica Vít  50,0 m 3 

Stuchlík Michal  42,3 m 7 

Ostrčil Tobiáš  40,6 m 10 

4x60 m 
Kotrla, Ostrčil 

 37,6 s 7 
Mozga, Mezihorák 

4x60 m 
Juřica, Stuchlík 

 37,1 s 6 
Filgas, Růžička 

 

ŽÁKY PŘIPRAVIL RNDR. BOŘEK NAVRÁTIL. 
 

POHÁR ROZHLASU 2018 
starší žáci 5. místo 
okrskové kolo 4 352 bodů 

60 m 

Knebl Dan  7,8 s  3 

Tkadlec Filip  8,5 s 14 

Vyškovský Jakub  8,0 s 5 

1500 m 

Hrubý Jan  5:15,0 min 10 

Mikeš Jakub  DNF   

Barabáš Daniel  DNS   

skok 
vysoký 

Medved Michael  160 cm 1 

Dědek Matyáš  145 cm 7 

Mikeš Jakub  150 cm 5 

skok 
daleký 

Medved Michael  432 cm 14 

Dědek Matyáš  418 cm 17 

Knebl Dan  468 cm 7 

vrh 
koulí 

Tkadlec Filip  8,30 m 15 

Barabáš Daniel  10,90 m 3 

Vyškovský Jakub  8,25 m 16 

4x60 m 
Knebl, Vyškovský 

 31,4 s 1-3 
Hrubý, Tkadlec 

4x60 m 
Mikeš, Dědek 
Barabáš, Medved 

 32,4 s 6 

ŽÁKY PŘIPRAVIL MGR. HYNEK HROMADA. 
 

PRAHA  - EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY  
V úterý 2. 4. 2019 se vybraní žáci osmých a devátých tříd v doprovodu pana učitele Navrátila a paní učitelky Homolkové vydali na exkurzi do 
Poslanecké sněmovny v Praze. Ze Vsetína jsme odjeli brzy ráno a po nekonečných hodinách ve vlaku jsme dopoledne dojeli na pražské Hlavní 
nádraží. Cestou do Poslanecké sněmovny jsme navštívili spoustu zajímavých míst. Zhlédli jsme zahrady Valdštejnského paláce, lanovkou se 
dostali na Petřín, kde jsme si prošli zrcadlové bludiště, také jsme zavítali  do Strahovské knihovny a nádvoří Pražského hradu. Nakonec jsme 
se po návštěvě Katedrály sv. Víta dostali do Poslanecké sněmovny České republiky. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých věcí o 
fungování Poslanecké sněmovny a politice našeho státu. Nabytí novými znalostmi jsme prošli přes Karlův most na Václavské náměstí, kde 
jsme se po malé pauze vydali zpátky na Hlavní nádraží, odkud jsme odjeli zpět na Vsetín. 

Daniela Koňaříková a Zuzana Houdková / 9. A, RNDr. Bořek Navrátil, Mgr. Dita Homolková. 
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Více informací o činnosti naší školy nejen za uplynulý školní rok, ale i za léta předešlá, najdete na školním webu 

www.zsrokytnice.cz, o který se stará Mgr. Tomáš Dopita ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky školy. 
 

 

Za obětavou práci v letošním školním roce patří poděkování všem vyučujícím naší školy, vychovatelkám, 
technickohospodářským pracovnicím, pracovnicím školní jídelny a také správním zaměstnancům. 

 

 

NA SHLEDANOU PO PRÁZDNINÁCH! 
 

Toto číslo zpravodaje připravil ve spolupráci s vyučujícími a žáky naší školy Mgr. Tomáš Dopita. 
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PREZENTIÁDA 2019 
Dne 5. 4. 2019 se několik týmů, vedených paní učitelkou Machovskou a Jandíkovou, vydalo na krajské kolo soutěže Prezentiáda, která se 
konala na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně. 
Prezentiáda je celorepubliková soutěž v prezentačních a komunikačních dovednostech. Úkolem je vytvořit prezentaci na jedno z témat – pro 
tento ročník to byly: Kolik stojí štěstí a Můj nejlepší nápad. Tato soutěž nás zaujala, a proto jsme se do ní rozhodli zapojit i my. Nejprve jsme 
byli na přípravném kurzu v Ostravě, kde jsme získali spoustu rad a tipů, jak nejlépe prezentovat. V březnu proběhlo školní kolo, ze kterého byly 
vybrány tři trojčlenné týmy, které měly reprezentovat naši školu v krajském kole. 
Přípravy na krajské kolo byly velmi náročné, vytvoření prezentace nebyla žádná hračka – fotili jsme, točili video, a v neposlední řadě jsme 
museli doladit všechny nedostatky v mluveném projevu před publikem. I přesto jsme si to všichni velice užili.  
Celá cesta na krajské kolo začala v brzkých ranních hodinách, kdy jsme ze Vsetína vyjeli autobusem do Zlína. Následně jsme pěšky dorazili 
do gymnázia a připravili se na svou prezentaci. Skupina Dalauz3 (Zuzana Houdková, Adéla Foltýnová, Daniela Koňaříková) si vybojovala 
fantastické 4. místo. Ostatní týmy si vedly také skvěle. Blue Heroes (Anna Smílková, Adam Vašťák, Adéla Šebestová) se umístili na 7. místě a 
Divníci (Aneta Hoďáková, Lucie Martišková, Olivie Morvay) na krásném 10. místě. Na postup do grandfinále to sice nestačilo, přesto jsme rádi, 
že jsme měli možnost zúčastnit se a zlepšit se v našem projevu před publikem. 

Zuzana Houdková, 9. A, Mgr. Jana Machovská. 

ABECEDA PENĚZ V ROKYTNICKÉ ZÁKLADCE  
Abeceda peněz je název projektu, do kterého se přihlásily čtvrté třídy ze ZŠ Vsetín, Rokytnice 436. Vše začalo díky České spořitelně, která nás 
prostřednictvím svého projektového manažera pana Karla Okleštěka seznámila s obsahem celého projektu. Je zaměřený na hospodaření s 
penězi a vlastní podnikání mladších žáků. Program je zpracován podle standardů MŠMT a je součástí Finanční akademie. Do projektu je 
zapojeno 136 škol z celé České republiky. 
V lednu žáci čtvrtých tříd navštívili pobočku České spořitelny v našem městě. Měli možnost se podívat do různých zákoutí budovy. Poznali, jak 
probíhá práce na přepážkách, na pokladně nebo u bankomatu. Všechny dětské návštěvníky zaujal balíček bankovek s milionem korun, který 
si mohli podržet v rukou. Poutavou formou a za pomoci moderní techniky si žáci ověřovali své znalosti z finanční gramotnosti i matematiky. Od 
České spořitelny obdržela každá třída počáteční kapitál 3 000 Kč na realizaci podnikatelského nápadu.  
A jak s ním naložila 4. B? S pomocí rodičů žáci vyrobili různé velikonoční a jiné výrobky, které prodávali a také připravili pro naše rodiče, 
prarodiče, sourozence a známé pohoštění. Na nejmenší návštěvníky čekala velikonoční dílna, kde si mohli vyrobit králíčka, vajíčko, či namalovat 
velikonoční obrázek. Nechyběl ani krátký kulturní program. 
Snaha a práce přinesly výsledek. Dětem se podařilo vydělat dostatečně vysokou částku. 5 000Kč z této částky věnovaly útulku pro zvířata ve 
Vsetíně a zbytek by rády použily na školní výlet, nebo nějakou jinou třídní akci. Velikonoční ozdoby a dekorace se také  rozhodly věnovat 
pacientům Nemocnice ve Vsetíně. Dne 15. 4. 2019 vše odevzdaly p. Ing. L. Plačkové, která už určitě ví, koho malým dárečkem potěší. 

Za vydařenou akci všem, kteří nám pomáhali, děkují děti 4. B třídy ze ZŠ Rokytnice s třídní učitelkou Mgr. Júlií Šicovou. 
 
Také 4. A se celý projekt vydařil. Zpočátku převládaly obavy, ale po chvíli je to prodávání začalo bavit. Všichni byli rádi, že si podnikání mohli 
vyzkoušet a kdyby to bylo možné, určitě by do toho šli znova.  
Nemalá chvála patří všem rodičům, babičkám, tetám a paní učitelkám zato, že neváhali žáky podpořit a mnozí i pomoci. Paní učitelky toho 
hodně vymyslely, vyrobily výrobky a se vším pomohly. Všichni museli spolupracovat, namáhat svůj mozek, aby něco vytvořili a také zabalili.   
Vyzkoušeli si prodávání, oslovování zákazníků, počítání útraty za „zboží“ a všechny to hodně bavilo.  

Štěpánka Harabišová, třída 4. A, Mgr. Renáta Haschková. 

http://www.zsrokytnice.cz/

