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OSTRČILKA NEWS 9 
PÁR SLOV NA KONEC – MEDAILONKY TŘÍD MŠ A ZŠ  

Konec školního roku v MŠ 

HANA STŘELÁKOVÁ 

V tomto školním roce naše řady posílily velmi šikovné a kreativní 

kolegyně na pozicích učitelky a asistentky pedagoga a také na místě 

správního zaměstnance. Celý pracovní kolektiv prokázal své kvality, 

kolektivního ducha a nadšení pro práci s dětmi.  

Během roku došlo k mnoha změnám v organizaci a provozu 

mateřské školy a bylo nutné pružně reagovat na aktuální situaci. 

Proto patří všem zaměstnancům mateřské školy velký dík za jejich 

nasazení a aktivitu při realizaci distanční výuky pro všechny naše 

děti napříč třídami v době uzavření mateřské školy a zároveň za 

zajištění provozu krizové mateřské školy pro děti rodičů 

zaměstnaných ve složkách IZS, který jsme denně organizovali od 

6:00 do 18:00.  

Po celý školní rok jsme se snažili dětem v mateřské škole připravit 

přátelské a podnětné prostředí plné aktivit, zážitků a poznání. Přes 

omezené možnosti byly dětem zajištěny výlety, zážitkové akce, 

exkurze, divadelní představení a výukové programy.  

Velkou novinkou tohoto roku byla také nabídka patnácti zájmových 

kroužků, které se těšily velké oblibě a jež naši pedagogové vedli 

svědomitě a s nadšením.  

Tento školní rok byl pro všechny z nás velkou výzvou a neznámou a 

dovolím si říct, že jsme se díky tomu mnohé naučili a budeme ze 

zkušeností čerpat v roce dalším. Je čas zhodnotit, co se nám povedlo, 

co se osvědčilo, ale také zároveň hledat nové možnosti a poučit se z 

chyb.  

Věřím, že tento kolektiv má k tomu všechny předpoklady - chuť, 

energii i nadšení.  

Všem přejeme krásné prázdniny a v září se těšíme na další setkání s 

vámi všemi! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Konec školního roku 

2020/2021 

LENKA LEDNICKÁ 

Školní rok se blíží ke svému konci, dostává se k vám tak poslední číslo 

Ostrčilka news, které se počtem stran žádnému z předešlých nevyrovná. 

Důvodem jsou medailonky všech našich tříd MŠ a ZŠ.  

Další netradiční rok máme za sebou a všichni si přejeme, aby ten další byl co 

nejvíce „normální“. 

Poděkování tak patří všem zaměstnancům naší školy - učitelům, 

vychovatelům, asistentům, speciální pedagožce, psycholožce, kuchařkám 

a pracovníkům technicko-hospodářského úseku. 

V neposlední řadě děkujeme vám, zákonným zástupcům. Díky vám a vaší 

spolupráci a podpoře jsme tento školní rok zvládli velmi dobře. 

 

Závěrem si dovolím citovat slova našeho ministra školství, která souzní 

s novou vizí školy a školky, již se vám chystáme představit na začátku 

nového školního roku.  

„Všem je jasné, že školství musí místo memorování vytvářet 

osobnosti, které si budou schopny v následujících desetiletích 

poradit v dynamicky se měnícím světě. To znamená, že musíme 

mít moderní školství, které připraví děti na skutečný život. Žáci 

budou muset být flexibilní a mít univerzální kompetence           

a dovednosti, protože musí mimo jiné počítat s častější změnou 

zaměstnání," říká v rozhovoru ministr školství Robert Plaga. 

(celý rozhovor naleznete zde) 

 

Za celé vedení školy vám přejeme krásné a pohodové léto plné zážitků, pohody a času s vašimi blízkými. 

   

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/robert-plaga-rozhovor/r~9d063502d3dc11eb8a900cc47ab5f122/?fbclid=IwAR32xhRaLjEIx9NcOU37EodQetXkz3BhaGCyw8BeRM6O-vm0IuGRhM9GykQ
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MŠ třída Liška 

MŠ třída Motýl 

VLASTA ROGÓZNÁ, LENKA MATULOVÁ 

Podívejte, lidé, děti, 

Motýlek k Vám právě 

letí! 

Posadil se na kytičku, 

A tam počká na 

chviličku. 

Je to velký neposeda, 

Z květů na květ stále 

sedá. 

Rád si hledá 

kamarády, 

dobrodružství teď a 

tady. 

Motýlků jsme plná třída, 

třepetají nám všem křídla. 

Tanec, hudba, barvičky, 

už nejsme žádné larvičky! 

Sportujeme neustále, 

létáme už dál do kraje. 

  

Teď už do světa se proletí, 

a snad budeme mít ponětí, 

jak daří se jim v letu dále, 

a jak zdolávají všechny kraje. 

Když křidélky si zamávají,  

zda na školku vzpomínají. 

Přejeme jim snadný let, 

ať najdou si vždy krásný květ, 

a poznají širý svět. 

 

MŠ třída Ježek 

PAVLA SVRČINOVÁ, LIBĚNA HABUROVÁ 

 

To je rámus, to je křiku, 

třída plná trpaslíků. 

Kde se vzali, tu se vzali, 

„Ježci“ se z nich vyklubali. 

Kamarádi se z nás stali, 

výlety si užívali. 

Těšíme se na prázdniny, 

ať jsme v září plní síly. 

 

 

 

DANA MOKROŠOVÁ, ELEN ELIÁŠOVÁ 

Předškoláci ze třídy Liška se loučí. Zažili spolu i v tomto 

netradičním školním roce spoustu zábavy, legrace, exkurzí a výletů. 

Ve velmi přátelském kolektivu si vytvořili pevné kamarádské 

vztahy a doufáme, že jim zůstanou krásné vzpomínky na školku. 

Přejeme jim radostný a úspěšný vstup do školy. 

 

 

MŠ třída Myška 

TOMÁŠ KŘÍSTEK, RADMILA NOVOBILSKÁ 

 

Další školní rok došel svého konce a my se s lehkým úsměvem        

a slzou nostalgie po čtyřech letech loučíme společně s úžasnou 

partou "Myšek". Užili jsme si spoustu legrace, poznali kus světa, ať 

už šlo o „výlet" do Grónska za Eskymáky, do vesmíru s 

kosmonauty, pod mořskou hladinu za žraloky nebo do druhohor za 

dinosaury. S dětmi jsme vytvořili nerozlučný tým a společně zvládli 

vše, co na nás tento rok nachystal. Věříme, že na nás budou 

vzpomínat stejně jako my na ně. 

 

„Tam, kde přinášíš radost a úsměv 

do života, děláš nejkrásnější věc na 

světě." 

-Kronika života- 
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MŠ třída Včela 

ZŠ třída 1.A – PIRÁTI Z ÁČKA 

JANA MAŘECOVÁ 

V září jsme za pomoci zkušených pirátských rodičů postavili lodě a 

vypluli na společnou plavbu první třídou. Jako každá správná posádka     

i ta naše je tvořena rozmanitým složením pirátů. Ten umí to, ten zas ono, 

každý z nás je šikovný na něco jiného. Někteří vše správně přečtou, jiní 

zase počítají bez chybičky, najdou se i piráti-badatelé, kterým je blízké 

vše okolo přírody a poznávání. Všichni rádi zpíváme a tvoříme, mnozí 

rádi tancují, sportují nebo aspoň zlobí kapitána-:) Cestou jsme si užili 

spoustu zábavy a zdolali nemalé překážky i díky pomoci pobočníků 

Helenky a Terezky. Teď už se těšíme na závěrečný pirátský výlet a na 

prázdniny plné zážitků. JOHOHO!!! 

 

 
 

ZŠ třída 1.B 

ŠÁRKA SNÁŠELOVÁ 

 

Školní rok jsme zahájili s Křemílkem a Vochomůrkou. Na naší 

pohádkové cestě jsme se však setkali i s nástrahami. Se všemi jsme si 

poradili a společně jsme zvládli dojít do cíle. Teď už jen čekáme na 

vysvědčení a těšíme se na prázdniny. Přejeme vám krásné léto plné 

skvělých zážitků! 

 

 

EVA ŠESTÁKOVÁ, HANA STŘELÁKOVÁ 

„Pilní jako včelky“, tak takový jsme měli rok 😊. Jen, co jsme se v 

září slétli do úlu, dali jsme se do práce. A i když jsme se občas        

s maminkou nebo tatínkem ráno loučili se slzičkami, rychle jsme se 

spolu skamarádili a začali si užívat jak kamarádů, tak i společných 

aktivit a zábavy. Hned od začátku jsme se zvládli naučit pár 

pěkných českých a anglických písniček, básniček, slovíček i her. 

Zvykli jsme si, že ranní cvičení, povídání, tanečky a tvoření je fajn 

a že je vždy nač se těšit. A i když nám situace s covid -19 trochu 

zkomplikovala naši „organizaci v úlu“, stihli jsme si i společně užít 

pár společných akcí, programů, představení, výletů a stala se z nás 

nerozlučná parta, která všechno zvládne a ničeho se nebojí!  

Všem přejeme krásné prázdniny a spoustu skvělých letních zážitků. 

 

MŠ třída Krtek 

IVANA PSOTOVÁ, GABRIELA ČURDOVÁ 

„Krtek dělá tunely, ve čtvrtek i v neděli. 

Ryje v parku, také v sadě, nejčastěji na zahradě. 

Všude, kde se vyskytuje, tunel krásný rychle tu je. 

Určitě mu to jde snáze, než se staví metro v Praze.“ 

I v tomto netradičním školním roce omezeném covidem třída 

Krtečků splnila spoustu úkolů a užila si i hodně zábavy. Udělali 

jsme pokrok v anglickém jazyce, zdravém cvičení, naučili se nové 

jógové asány, upevnili své kamarádské vztahy a spolupráci, 

samostatnost a toleranci mezi sebou. Na závěr školního roku jsme 

zvládli výlety i divadlo. 

Přejeme všem krásné prožití léta a těšíme se na vás v dalším 

školním roce, ve kterém se část Krtečků již stane předškoláky!  
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ZŠ třída 1.E 

ZŠ třída 2.B - Indiáni 

LADA KUČEROVÁ 

Děti z 2.B od první třídy zažily a zvládly spoustu dobrodružství. Jako 

indiáni chytli do lasa čísla, písmena a další znalosti. Po delším zkrocení 

si je ochočili. Ty je za odměnu poslouchají a umožňují dětem hrát si        

a tvořit s nimi, dovídat se stále nové a zajímavé věci. I přes útok 

zákeřného viru děti pokořily počítačovou techniku a zvládly komunikaci 

a práci v online prostředí. Opět si užíváme školy, dokonce jsme začali 

plavat.  

Momentálně se těšíme ze společně strávených chvil na výletech, 

procházkách, hrách, piknicích, soutěžích, zmrzlinách, na hřištích apod.  

 

 
 

ZŠ třída 2.E1 

GABRIELA BOHANUSOVÁ 

 

 

ALICE ŠTOUDKOVÁ 

Pestřejší vstup do školy si letošní prvňáčci Sea Lions ze třídy 1.E 

nemohli snad ani představit! Po úvodním prvním měsíci, kdy jsme 

si stačili trošku zvyknout na školní režim, jsme se skrz karanténu 

prokousali do online vyučování. A šlo nám to!!! Snažili jsme se 

všichni, aby nás i přes obrazovku výuka bavila a také nám i něco 

dala. Celý rok jsme se řídili heslem „škola hrou”, a tak jsme se 

nakonec naučili všechno, co má správný prvňáček znát a umět,     

a prožili jsme rok, na který se opravdu nezapomíná! 

 

ZŠ třída 2.A 

ZUZANA PEKÁRKOVÁ 

Prošla jsem společně s touto výjimečnou třídou dva školní roky, 

kdy se žáci měli z domu učit číst a psát. Zvládly to nejen děti, ale i 

jejich rodiče. Když jsme nyní ve škole skoro bez omezení, plnými 

doušky si užíváme výlety, procházky, hry v přírodě, plavání          

a volné dýchání bez roušek. Aktuální náladu nejlépe vyjadřuje 

hodnocení dětí na fotografii.  

Dětem moc děkuji a přeji, ať jsou pořád tak veselé a zvídavé.
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ZŠ třída 2.E2 
ZŠ třída 3.B 

DALIBOR TOMÁŠ 

Za trojkou je tečka a pak velké B – to jsme MY. 

V naší třídě jsou samí malí rarášci, 

ale v jádru jsou to miláčci. 

Obzvlášť náš pan učitel Tomáš ví, jaký jsme těžký kalibr. 

Když na kytaru hraje, každý z nás s ním rád pěje. 

Vážíme si každého společného zážitku, protože víme, že jsme 

spolu jen na chvilku. 

A tak když zrovna čeština či matika nejsou, 

běžíme ven zaskotačit si vesele. 

Všichni máme rádi výlety, 

ale někdy zažíváme i menší trampoty. 

Náš pán učitel nás dobře hlídá, 

ale prázdniny už na dveře klepou, 

moc se všichni těšíme, 

naše myšlenky se na léto třesou. 

 

 

 
 

ZŠ třída 3.E – Happy cute cats 

ADÉLA MATĚJÍČKOVÁ 

 

Za poslední dva roky jsme si prošli mnoha změnami. V loňském roce se 

nám změnila paní učitelka a tento rok byl úplně jiný, než jsme byli 

zvyklí. Neučili jsme se ve škole, ale doma. I přesto byl letošní školní rok 

taky dobrý, protože jsme si vyzkoušeli něco nového. Naučili jsme se více 

pracovat s počítačem, jsme samostatnější a přizpůsobivější než předtím. 

Byli jsme velmi aktivní, a proto si teď za odměnu užíváme spoustu 

výletů! 

Byli bychom rádi, kdyby další rok byl normální :)  

 

 

NATÁLIE SZLAUER 

 

Celý školní rok jsme si užili. Pár týdnů jsme se viděli jen za 

počítači, což bylo pro některé z nás těžké. Těšili jsme se do školy 

na kamarády a výuku. Teď si čas bez sebe vynahrazujeme výlety a 

aktivitami venku. Moc jsme si užili výlet do Štramberku a čeká nás 

ještě zoologická zahrada. Už se moc těšíme na prázdniny a na nový 

školní rok. Všem přejeme krásné prázdniny!!! 

ZŠ třída 3.A 

RADMILA HIKLOVÁ 

 
 

Všichni jsme zvládli překonat tento těžký školní rok. Distanční 

výuka nám vadila, protože jsme nemohli být s kamarády a s paní 

učitelkou. Přesto jsme se hodně naučili, a navíc jsme si užili různé 

hry, online karneval, Den sv. Patrika a spoustu dalších věcí.          

A úplně super je, že už můžeme společně na školní výlet!!! 
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ZŠ třída 4.A 
 

MARTINA VYMAZALOVÁ,  

MONIKA BLAHOVÁ 

Naši milí čtvrťáci, děkujeme vám všem za prima 

dny společně strávené v letošním roce. Přenesli 

jste se přes všechny nástrahy a zvládli se dobře 

orientovat v online prostoru. Jsme na vás pyšné  

a těšíme se na příští rok. 

IN-LINE život ve 4.A očima našeho Tondy 

S dovolením 

madam!                                                                   

Na bruslích já nepadám. 

Chci vyhrát mistrovství světa, 

to je moje velká meta                                     

Budu výborný trenér v bruslení, 

tady máte „skromné“ potvrzení: 

Až vyhraju na olympiádě, 

pošlu pohled Ádě. 

Učím bruslit Sáru a Emily, 

uměly triky za chvíli. 

Pozval jsem na brusle Elišku, 

zářila v růžovém kožíšku. 

Bruslit přišla Gábinka, 

bohužel s ní i její bábinka. 

Učil jsem zabrzdit Kiki, 

Narazila si oba kotníky. 

Anďa spadla do trávy, 

 roztrhala si rukávy. 

 

 

 

 S Lindou jsme fičeli po parku, 

až jsme vrazili do kočárku. 

Anne Mari jela po dálnici, 

za ní dlouhá čára hořící. 

S Hankou jsme drandili na dvorku, 

předjeli jsme i motorku. 

S Jusťou jsme řádili kolem školy, 

nezbyl nám čas na úkoly. 

Učil jsem Martinu s Monikou, 

Měly fakt radost velikou. 

Chystám se učit i kámoše, 

teď už ovšem za groše… 

  

Kluci za mnou dolézají, 

občas svačinu mi dají, 

všichni se snaží velice, 

dokonce píšou petice! 

My chceme spolu sportovat! 

Kdy už začneme trénovat? 

Musím se jim věnovat... 

Nechtějí být asi tlustí, 

Snad je jejich mámy pustí. 

Sraz je zítra v IN-LINE parku, 

doneste mi i pár dárků. 

Trenér Tonda rozkazuje: 

nejdřív pády, zaučuje. 

Chudák Sebík, 

spadl na rezavý hřebík. 

Celý trénink musel vzdát, 

sedí, je rád, že je rád. 

Dominik zkoušel holubičku, 

míní se umístit na žebříčku. 

Hynek dnes přišel včas 

-to se zřídka stává- 

nabral rychlost jako ďas, 

teď z lavičky sádrou mává. 

Sportovec Kuba měl rekord časový, 

medaile ho však nezdobí, 

finišoval pádem do křoví. 

Štěpán zíral na hezkou blondýnku, 

točil se, namohl krk i plotýnku. 

Daník trénoval jízdu z kopečka, 

upadla mu všechna kolečka, 

dráhu měl jak křivá úsečka. 

Atlet Jáchym vše zvládá na jedničku, 

jen když si rozbije helmičku, 

musí vyprázdnit kasičku. 

Martin koukal na krásku dlouhovlasou, 

následně vzal okruh špatnou trasou,  

najel na hromadu kamení, 

narazil si kloub ramenní. 

Pssst...ať taky víte, 

trenér Tonda nevybral ostrou zatáčku, 

zuby si musel posbírat do sáčku. 

  

…tak vidíte, je snad jasné: 

my jsme rádi IN-LINE. 

Dohromady je nám krásně, 

nechceme jen ON-LINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ třída 4.B 

 
ZUZANA NAGYOVÁ 

Holky a kluci ze čtvrté BÉ se museli tento školní rok hodně 

přizpůsobovat. Nejprve nové „pančelce“ Zuzce (mně), což jsme 

společně zvládli na „jedničku“. Následně ONLINE výuce a pak je 

čekalo zpětné přizpůsobování se na výuku ve škole, což byla zajisté 

NEJMILEJŠÍ zpráva roku.  Avšak všechno jsme zvládli a dokázali 

si užít OBĚ FORMY VÝUKY :-).  My si “to” totiž umíme 

ZPŘÍJEMNIT za každých okolností. Úspěšně jsme dotáhli PUK do 

brány a za to DĚKUJI každému z naší „sestavy“ - my totiž hrajeme  

v „duchu“ sportovních pravidel a naše MOTTO je ODDANOST 

„TÝMU“!!! Nelze „vystřihnout“ nejvzácnější okamžik, protože 

VŠECHNY jsou pro nás vzácné - i hodiny češtiny😉 Jste NEJ!
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ZŠ třída 4.C 

ZŠ třída 4.E2 

STĚPÁNKA HAUSKOVÁ 

 
 

Letošní náročný školní rok postavil naši třídu před výzvu distanční 

výuky, se kterou se Jungle animals vypořádali na jedničku s hvězdičkou. 

Přestože na nás čekaly náhlé změny a nečekané nástrahy, podařilo se 

nám úspěšně zvládnout online výuku a stejně dobře tu prezenční.          

V závěru roku jsme jako milovníci zvířat vyrazili na výlety do ZOO a 

Dinoparku a užívali si společně stráveného času při výuce a hrách 

venku. Po prázdninách se těšíme na viděnou v 5. ročníku, připraveni 

čelit novým výzvám. 

 

 

ZŠ třída 5.A 

JANA HYPLOVÁ 

 

 
 

Achich ouvej, to je pláči,                Přísudek se s podmětem 

zase sednout k počítači.                         shodovati musí, 

Prezentace, jamboard, word,                 dneska býti dítětem, 

tak hodně nám chybí sport.                    co jen člověk zkusí. 

Naše Jana na nás piští:                          Kde je tajga, tundra, stepi? 

„Rychle, svišti, ať to sviští.“                  Víme, kde jsou, nejsme slepí! 

Dělení a násobení                                  Úča s námi hry si hraje, 

není žádná věda,                                    proto známe všechny kraje. 

obsah, obvod použiji,                             Víme, kde jsou Apeniny, 

i když budu děda.                                   … a teď hurá na prázdniny. 

  

KATEŘINA SIVKOVÁ 

Na naší třídě 4.C je skvělé to, že se snažíme respektovat ostatní.       

I když v určitých situacích se to moc nevydaří. Naše Pančelka je 

super a vymýšlí nám skvělé soutěže. Já si myslím, že v naší třídě se 

prostě nedá nudit. Máme to tu rádi. 

Naše třída je plná legrace, 

hlavní tam je spolupráce. 

Ve skupinkách kamarády máme 

a hodně si pomáháme. 

Soutěže hodně rádi máme, 

i když prohrajeme, úsměv pořád máme. 

Čtvrťáci jsou boží,  

stejně jako mroži. 

…a to je vše, přátelé, tádýdádý  dá 

…a školního roku 2020/2021 je konec. 

 

ZŠ třída 4.E1 Crazy emojis 

KATEŘINA KNOTKOVÁ 

 
 

Tento školní rok byl víc než crazy… Začal velice slibně a nadějně. 

O to víc nás nemile překvapila zpráva o opětovném uzavření škol. 

Zažili jsme tedy dlóóóuhé odloučení od našich kamarádů, kolegů.  

O to víc jsme se těšili, až se zase všichni společně sejdeme a 

budeme zkrátka zase spolu tak, jak jsme byli zvyklí, a hlavně tak, 

jak je nám dobře. Online výuka byla pro nás pro všechny velkou 

výzvou, kterou jsme zvládli víc než statečně! S heslem „DO YOUR 

BEST” jsme se prokousávali každičkým týdnem krůček po krůčku  

a já musím říct, že jsem na své Crazy emojis náležitě pyšná. Jsme 

prostě tým! Radost má a dětí při návratu do škol byla gigantická! :-) 

Jsem velmi ráda, že jsme s dětmi měli možnost jet na školní výlet do 

ZOO Lešná, kde jsme si to náležitě užili.  

Díky za to, že jste tak super parta, Crazy emojis, mám vás ráda! 

Prázdninám 3x ZDAR ZDAR ZDAR! 
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ZŠ třída 5.B 

ZŠ třída 5.E2 

IVA TOUT 

Tento školní rok se naše třída jmenuje On-line class a nyní můžeme 

závěrem školního roku říci, že jsme to trefili! V on-line prostředí jsme 

jako doma. Tato výzva nás posunula výrazně vpřed ve všech oblastech 

našeho života. Přesto jsme se těšili na návrat do školy. Stihli jsme také 

pár školních akcí. Jsme hrdi na našeho spolužáka Kryštofa, který se 

umístil na 1. místě v matematické soutěži Pangea. Tímto výjimečným 

rokem opouštíme 1. stupeň a věříme, že nová etapa vzdělávání nás 

nezaskočí. 

 

 
 

ZŠ třída 6.A 

MARCELA ŠORFOVÁ 

 

Je to divoké. Tento rok byl podivný, zmatený a prázdný. Prázdný, co se 

týká kontaktů, každodenních potkávání ve třídě, slz, úsměvů, smíchu, 

smutku, nedorozumění, sdílení zážitků ať už dobrých, či špatných 

(zkrátka emocí, našich emocí). Jsme stále na začátku, ještě se úplně 

neznáme, postupně se poznáváme, učíme se spolu mluvit, a zatím s tím 

máme trochu potíže. Na adaptačním kurzu jsme se začali sbližovat         

a mluvit spolu více. A bude to tak i v dalším školním roce. Takže vše 

nás ještě čeká, deník třídy 6.A je pořád ještě téměř nepopsaný, ale my jej 

zcela jistě budeme postupně zaplňovat vším, co budeme prožívat. 

 

 

 

KLÁRA HENDRYCHOVÁ 

Ahoj, tohle jsme my, třída 5. B ze ZŠ Ostrčilova. Ve třídě je nás 28 

a jsme jedna velká parta, dokážeme splnit každou výzvu s naší 

skvělou učitelkou Klárou Hendrychovou. Často jezdíme na výlety   

a náramně si to užíváme. Naše třídní je úžasná a to, co na ní máme 

rádi, je, že dokáže i z toho nejhoršího dne udělat skvělý. Také je 

spravedlivá. Ale teď ještě něco o nás. Držíme společně bok po 

boku, na vánoční trzích jsme vydělali 10 000 Kč. Tento rok byl pro 

nás obzvlášť těžký, skoro celou dobu jsme měli online výuku. Ale 

zanedlouho budeme 6.B a naši paní učitelku budeme muset opustit, 

proto jí přejeme hodně štěstí, zdraví a sílu na učení nové třídy. Paní 

učitelka říká, že jí budeme moc chybět. Taky nám přeje jen to 

nejlepší a doufá, že se nám na druhém stupni bude líbit a dařit. 

 

ZŠ třída 5.E1 

LENKA PŘÍHODOVÁ 

Školní rok 2020/2021 nás opět zasáhl pandemií, ale tentokrát jsme 

byli připraveni. Na distanční výuku jsme přešli lehce, i když jsme se 

museli naučit spoustu nových technických kroků. Naštěstí jsme se 

na jaře mohli zase vrátit zpět do školních lavic. Někdo se těšil, 

někomu se najet na školní režim zpočátku moc nechtělo…, nakonec 

jsme byli všichni moc rádi, že se zase vidíme. Přestože jsme přišli   

o ozdravný pobyt i lyžařský kurz, školní výlet do Prahy nás neminul 

a pořádně jsem si ho užili. S některými našimi spolužáky se tento 

školní rok loučíme a přejeme jim mnoho štěstí na jiných školách. 

Většina z nás se ale opět potká v září v 6. ročníku. Teď si ale jdeme 

užít zasloužené prázdniny. 
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ZŠ třída 6.B 

ZŠ třída 7.A 

OLGA MALOHLAVOVÁ 

Naše třída 7.A je skupina 25 žáků, kteří společně tvoří prima 

kolektiv. Na to, že máme za sebou dva roky na druhém 

stupni, jsme toho ještě moc nezažili. Distanční výuka nám zasáhla 

do vzdělávání, ale i do komunikace s ostatními. 

Ale my všechno doženeme! -:) 

Nyní nás opustí dvě spolužačky, které se dostaly na gymnázium. 

Držíme jim palce a gratulujeme! 

 

 
 

ZŠ třída 7.B 

DANIELA KOPEČNÁ, SILVIE KUBÍČKOVÁ 

Našimi vlastními slovy: Tento rok byl opět těžší kvůli 

komplikacím, ale všichni jsme to nakonec zvládli. Byl pro nás 

jako pro aktivní třídu náročný. Přes komplikace „distančky“ jsme 

se snažili plnit své povinnosti. S návratem do školy jsme si rychle 

zvykli na obvyklé rošťárny! :) 

Dnes na Emě jsme si jako správní Ostraváci vyčistili hlavy...a 

loučili se v řece se čtyřmi supr holkami. Budete nám chybět! 

Naštěstí se se třemi z vás dál budeme potkávat!                

KRÁSNÉ LÉTO VŠEM! 

 

 

 

PETRA KOCHÁNKOVÁ 

Doma bylo fajn, mohli jsme déle spát. Do školy jsme se těšili hlavně na 

kamarády. Teď se těšíme na adapťák a na prázdniny. Máme rádi špagety, 

tak si je budeme vařit na všechny způsoby:-)))   

Všem přejeme krásné PRÁZDNINY!!!!!!! 

 

ZŠ třída 6.E 

RADKA FALTÝNKOVÁ 

 

Na začátku školního roku se utvořila nová třída 6. E. Sešla se zde skvělá 

parta, která zvládala všechny nástrahy, které během roku nastaly. Ačkoliv 

jsme většinu roku strávili doma a viděli jsme se pouze přes monitory, 

neztráceli jsme optimismus. Na konci roku jsme se konečně sešli ve škole a 

následně si užili adaptační kurz, kde jsme si vynahradili (alespoň trošku) 

čas, který jsme nemohli trávit společně během roku. 
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ZŠ třída 7.E 

ZŠ třída 8.B 

JITKA KYNČLOVÁ 

 

 

Tento rok nám nevyšel úplně podle našich představ. Většinu času 

jsme strávili izolovaně na online výuce, které jsme se museli 

přizpůsobit. Při příchodu do školy jsme byli zpočátku nervózní. 

Abychom zklidnili nervové napětí a vytvořili něco společného, 

založili jsme si na školním pozemku bylinkovou zahrádku, o kterou 

budeme společně pečovat až do devátého ročníku. 

 

 
 

ZŠ třída 8.E 

KRISTÝNA CHMELARSKÁ 

 

Třída 8.E v letošním školním roce velmi vyrostla, a to nejen co se 

tělesné výšky týče. Troufnu si říci, že se během tohoto nevšedního 

roku naučili být více samostatní, vytrvalí a ohleduplní k ostatním. 

Rovněž se doufám již naučili řešit problémy s klidem                       

a diplomacií. Jsou to moji již tak nějak napůl dospělí žáci.  

Nesmírně se těším na příští školní rok, který pro ně bude už 

ročníkem devátým. Jistojistě si jej společně užijeme.  

 

 

 
 

 

TEREZA VRÁBLOVÁ 

 

7. E to je 27 jedinečných dílků osobností puzzle, kdy každý z nich má   

v obrazu jedinečné a důležité místo. Jedná se o skvělou partu mladých 

lidí, kteří rádi diskutují a nad věcmi přemýšlí. Čas netráví jen ve škole, 

ale i během víkendu či jiných společných akcí tvoří prima partu. 

Školní rok se dvěma dvacítkami bude pro všechny rokem, kdy do lavic 

došli pouze jen na necelé TŘI měsíce. I přesto však ať už z obrazovek, 

či v dobách offlinu se pokoušeli překonávat každou překážku! Perfektně 

zvládli multitasking, kdy na obrazovce sledovali nejen výklad, ale 

například i film či druhý call s kamarády. Zdokonalili se v řešení 

krizových situací od nefunkčnosti IT zařízení, přes sdílení testů              

a hledání správných řešení. To nejdůležitější, co si z toho školního roku 

každý odnesl však byla skutečnost, že ač se dostanou do jakékoliv 

situace, UMÍ SI PORADIT A VÝZVÁM SE STAVÍ ČELEM! 

Důkazem může být i úspěšnost u přijímacího řízení na gymnázia, kdy 

uspělo hned osm žáků! Skvělý výkon a klobouk dolů. 

S koncem roku a návratem do lavic využívají každou chvíli, kterou 

můžeme ještě trávit pohromadě.  

Na začátku července se podoba party změní, pevně však věřím, že 

přátelství zůstanou a s novým kapitánem v čele se vydají vstříc dalším 

společným dobrodružstvím 😊  

 

ZŠ třída 8.A 

ANNA VÁCLAVÍKOVÁ 

Osmá třída byla smutná, online výuka nás posadila k počítači a donutila 

nás učit se o samotě a jinak. Moc jsme si chyběli… Výuka u počítače 

byla náročná, ale mohli jsme se alespoň vidět a bylo to fajn. 

Teď už ve škole vyhlížíme prázdniny s nadějí, že náš poslední rok na 

této škole proběhne NORMÁLNĚ:-)) 
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ZŠ třída 9.A 

ZŠ třída 9.C 

HANA DOSTÁLOVÁ 

Uběhlo to jako voda. Bylo to krásných devět let.  

Tento školní rok jsme si moc neužili. Každý sám, před svým počítačem 

jsme se naučili samostatnosti a zodpovědnosti za své výsledky. Toto 

dlouhé období jsme zvládli a všichni jsme se dostali na vysněné školy. 

Po dlouhé době distanční výuky jsme se opět mohli všichni setkat           

a společně vyrazili na výlet.   

Děkujeme všem učitelům za jejich trpělivost, snahu a ochotu nám vždy 

pomáhat.  

Všem přejeme krásné prázdniny.  

 

 
 

ZŠ třída 9.E 

KATEŘINA ZEMČÍKOVÁ 

V 8 ráno promnu očka, 

I snídaně na mne počká, 

Moje třídní se mne dočká!!!  

  

Až spustím tu kameru, 

Náhle nával dostanu, 

Do minuty stagnuju.  

  

Vida, síť mi zase jede, 

Itinerář zaplněn, 

Gratuluji, test je splněn,  

Ouvej, to jsou galeje! 

Už jsem v cíli, nepovolím, 

Rozjel jsem se, výše mířím.   

Váš drahý žák-absolvent 😊 

 

JAKUB MEZÍRKA 

I když jsme spolu dlouho nebyli, 

vzájemně jsme se neodcizili. 

Dokonce jsme si ještě blíže, 

nežli tomu bylo kdy dříve. 

Kamery jsme zapnout měli, 

stejně jsme se neviděli. 

Přijímačky jsme zvládli, 

i když jsme Fortnite hráli. 

Asi tedy smíme říci - 

jsme zkrátka úspěšní žáci. 

 

 

ZŠ třída 9.B 

JINDŘICH ŠVUB 

Pro deváťáky to byl letos velmi náročný rok plný zvratů, změn      

a nejistoty. Museli se připravit na přijímací zkoušky v době, kdy 

výuka probíhala distančně. Všichni ale nakonec byli přijati na 

vytouženou školu, a mohli si tak užít konec roku v dobré náladě     

s kamarády a spolužáky, se kterými sdíleli lavici nebo třídu 

dlouhých devět let.  

Před námi je ještě dvoudenní školní výlet, a hlavně slavnostní 

zakončení školního roku, kde se doufejme budeme moci rozloučit 

se všemi učiteli a udělat hezkou tečku za školní docházkou. 

 

 

 

 

 

 

  

 


