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Školní časopis



H O P
Milí čtenáři školního časopisu Hop, první pololetí nám skončilo. Po cestě do školy i ze školy nám už

začíná přibývat světla. Zima je v rozpuku, mráz a sníh nás ale těší a s ním i letošní první vydání školního

časopisu Hop. Je opět plný zajímavých článků, kvízů, zážitků ze školních akcí a sportovních úspěchů…

Připomeneme si oslavu 100 let České republiky, úspěch na logické olympiádě, zisk mistrovských titulů

v atletice a přespolním běhu, návštěvu velvyslankyně Mexika a řadu dalších zajímavých událostí

z podzimu a začátku zimy. Naši redaktoři se opět překonali a zde je výsledek jejich práce.

Ema Voždová, 6.A

Jaká je vlastně naše škola?

Můžeme se radovat ze skutečnosti, že naše škola je nejúspěšnější

a nejlépe hodnocenou v celé České republice. Jak jsme se

dověděli je šestadvacet let nepřetržitě nejúspěšnější školou se

sportovními třídami v naší republice. Vedle atletiky, v níž škola

reprezentuje ČR na mezinárodních akcích, dosahují žáci předních

umístění na republikových soutěžích v plavání, sportovní

gymnastice, pohybových skladbách a kolektivních sportech. Není

to jenom sport, který řadí Englišku na čelní místo mezi školami.

Je také dlouhodobě největší plně organizovanou školou a nejlépe

zajištěnou z hlediska počtu i vybavení odbornými učebnami

v celé Opavě. Škola je držitelem certifikátu „Aktivní škola“ za

péči o nadstandardní rozvoj žáků. Dále byla oceněna za výrazné

úspěchy v testování SCIO jak v kraji, tak i v rámci celé České

republiky. Výjimečnou součástí školy je klub nadaných dětí.

Velmi úspěšný je kroužek „Mladých debrujárů“ (vědátorů).

Velkých úspěchů rovněž dosahují žáci v Logické olympiádě.

Mimořádné výsledky našich žáků a postavení naší školy v rámci

České republiky jsou vyústěním kvalitní práce celého

pedagogického sboru. redakce

Kdo jsou naši redaktoři a 

dopisovatelé?

•Mercedes Matulová

•Emílie Havlíková

•Sofie Ručková

•Marek Borunský

•Štěpán Hoschna

•Eliška Slaninová

•Sofie Gebauerová

•Kristýna Šindelářová

•Julie Bradáčová

•Ema Voždová

•Alžběta Plachá



Oslavy 100 let vzniku                     

naší  republiky

Jak jsme svátek oslavili u nás na škole

Natáčení českých národních symbolů

začínalo dopoledne. Sešli jsme se

na školním hřišti, kde jsme začali

trénovat. Nacvičovali jsme to třikrát.

Počtvrté se to už natáčelo dronem, který

měl bílou barvu a ovládal ho jeden kluk.

Prvňáci, druháci, třeťáci a čtvrťáci dělali

červenou barvu, páťáci a šesťáci modrou

a sedmáci, osmáci, deváťáci barvu bílou.

Nejdříve jsem dělali strom lípy, pak

stovku a nakonec českou vlajku.

Byla to legrace ☺

Sofie Ručková, 4.D



Podzimní radovánky a veršování našich 

nejmladších

Léto – podzim

Ema Churavá

Léto už podzimu vládu 

předalo,

ale ještě by si ji rádo chvíli 

nechalo.

Podzim je krutý, ale budiž,

když si troufáš, tak ať to 

zkusíš.

Podzim říká létu, co má 

ještě stihnout,

listy obarvit a pak je z korun 

stromů ustřihnout.

Sebrat klukům praky 

a místo nich jim darovat 

papírové draky.

Létu se z toho oči klíží,

už klesá dolů a k podzimu 

vzhlíží.

Léto ulehá do postele

a v září červánků chýlí se ke 

spánku…

Podzim

Dinara Abbasová

Podzim vchází     do 

dveří,

nikdo ani nevěří,

že léto odchází

a podzim přichází.

Draci do oblak 

vzlétají,

děti radosti výskají.

Báseň o podzimu

Přemysl Jež

Máme rádi draky,

ale i šedé mraky.

Když venku prší, 

jsou deštivé mraky.

My doma s tetou 

hrajeme šachy.

Barevné listí

Linda Kudelová

Barevné listí leží na zemi

a já skáču loužemi.

Voda stříká všude kolem

a pejsek běhá velkým polem.

S dětmi ze třídy z okna koukáme

a z barevného listí ozdoby si děláme.

Listy padají

Jan Cetl

Ze stromu listy padají,

školáčci si podzimu užívají.

Venku hrušky a jablka 

padají,

všem nám moc chutnají.

S listy si děti rády hrají,

ale s testy si neporadí.

S kaštany si také rády hrají,

zvířátka z nich udělají

s Ferdou si pak o všem 

povídají.

Tak dobrou noc

Liliana Šinová

Vítr se po větvičkách pohoupává

a potichoučku šumí tráva.

Nebe je plné obláčků

a škola zase školáčků.

Stromy odkládají letní šat,

teď budou dlouho, dlouho spát.

Tak dobrou noc jim popřejeme

a za kamny se ohřejeme.

Barevné listí

Linda 

Kudelová

Barevné listí 

leží na zemi

a já skáču 

loužemi.

Voda stříká 

všude kolem

a pejsek běhá 

velkým 

polem.

S dětmi ze 

třídy z okna 

koukáme

a z barevného 

listí ozdoby si 

děláme.



Klub nadaných dětí
Je klub, do kterého musíš udělat testy, abys ses tam dostal. V Klubu nadaných dětí jezdíme na výlety,

někdy dlouhé, ale někdy krátké. Když jsme ve škole hrajeme různé deskové hry. Jednou jsme byli

na hradě Šternberk a také v Ostravě v České televizi. Klub je rozdělen na dvě skupiny, malou a velkou.

Do velké skupiny se dostaneš od čtvrté třídy. Malou skupinu veden paní učitelka Zdeňka Sedláčková a

paní učitelka Martínková. Starší skupinu vede paní učitelka Markéta Valtrová. Sofie Gebauerová

Logická olympiáda

V letošním školním roce organizovala

Mensa České republiky již 11. ročník

Logické olympiády. Z naší školy se

nominačního kola zúčastnilo 21 žáků.

Do krajského kola, které se konalo 2.

11. 2018 na Krajském úřadě v Ostravě,

postoupilo šest žáků kategorie „A“

(Adam Urbánek z 3.B, Ema Bindasová

z 3. C, Tomáš Chovanec ze 4. A,

Richard Berkus ze 4. C, Leona

Grygarová z 5. C a Bartoloměj Valtr

z 5. S) a tři žáci kategorie „B“ (Ondřej

Vávra z 8. A, Filip Hoblík z 9. a Filip

Markovič z 9. S). V kategorii “A“ se

podařilo vybojovat postup

do celorepublikového finále hned

dvěma našim žákům. Bartoloměj Valtr

se umístil na krásném druhém místě a

Richard Berkus obsadil páté místo.

Republikové finále se uskutečnilo na

konci listopadu v Míčovně Pražského

hradu a oba naší žáci patřili

k nejlepším. redakce

Výlet na hrad Šternberk

Když jsme byli na výletě na hradě Šternberk byla tam pro nás

nachystaná aktivita. Byli jsme rozděleni do pěti skupin. Každý

tým musel projít pěti stanovišti. Na prvním nám zavázali oči

šátkem, dali nám do ruky předmět ve tvaru kolečka, s kterým

jsme se museli trefit do správné dírky. Ve druhém jsme dostali

foukačku a museli jsme se trefit do terče. Na třetím jsme

skládali puzzle. Na čtvrtém jsme jezdili ve dvojicích s balónkem

po žluté, černé a fialové dráze. A na pátém jsme házeli míčkem

do košíku. Na začátku prosince jsme byli na Mendelově

gymnáziu, kde jsme šli na chemickou pohádku. Bylo to

o Honzovi, který si musel vysloužit princeznu chemickými

pokusy. Byla to sranda. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny a

studenti gymnázia nám ukazovali různé pokusy z chemie a

biologie. Sofie Gebauerová



Škola v přírodě

Čtvrťáci v Komorníčku
Na škole v přírodě byla naše třída 4. A v Holčovicích v penziónu Komorníček. Byli jsme tam na začátku

října a to pět dní. Bylo nás tam dvacet dětí a užili jsme si tam hodně zábavy a legrace. Zažili jsme tam

celodenní výlet do Afrického Safari. Úplné safari to, ale nebylo, protože v Safari jsou živá zvířata a

safaribus. Tady to bylo muzeum. Byla tam spousta zvířat, ať už afrických nebo jiných např. vlk, liška,

polární liška, šakal, psík mývalovitý a další. Potom jsme měli výlet k rozhledně „Na Skalce“. Šla tam

většina dětí a moc se nám tam líbilo. Já to tam znám, protože tam poblíž máme chatu. Chtěla tam jít i

moje spolužačka Linda, ale nemohla jít, protože měla berle. Z rozhledny bylo vidět daleko, až na Praděd.

Často jsme chodívali do lesa, kde jsme sbírali přírodní materiály na mandaly. Zažili jsme taky velké

dobrodružství s kozorožci. Šli jsme z lesa a kozorožci proti nám (velcí bílí kozli). Asi po pěti minutách

jsme je porazili a my mohli jít domů a oslavit naše vítězství. Na penziónu jsme se také učili, hráli fotbal,

někdy i s pejskem pana domácího, který se jmenoval Basko. Napínavý byl také orientační závod, který

jsme měli v areálu našeho ubytování a večer jsme měli pyžamové párty. Poslední večer jsme měli

karneval a pouštěli jsme si just – dance, při kterém jsme si dobře zatančili. Já si to moc užil, protože

jsem byl moderátor. Štěpán Hoschna

Rafťáci v květnu vyrážejí na vodu!
Kdo z chlapců a holek chce zažít v květnu pravé raftové dobrodružství?

Kdo chce poznat v květnu krásy peřejí a divoké přírody?

Večer zažijeme zábavu u táboráku a zazpíváme si s kytarou.

Osmáci neváhejte!

Je to velká příležitost zažít Rafťáky II



Skvělá mexická kuchyně

Mexická velvyslankyně navštívila naši 

školu

Na naši školu zavítala v polovině ledna

velvyslankyně Spojených států

mexických J. E. Rosaura Leonora Rueda

Gutierrez. Její návštěva se uskutečnila

u příležitosti Dne mexické kuchyně. Byli

jsme osloveni ředitelem školních jídelen

panem Zemanem, abychom ve spolupráci

se školní jídelnou společně připravili

mexický den. Zkušenosti na škole máme,

protože každý rok děláme Den národů.

Vybrali jsme představení dvou tříd, které

předvedly svůj program. „Velice jsme

byli nadšeni z paní velvyslankyně, z které

energie přímo čišela,“ doplnil náš pán

ředitel Jan Škrabal.
Mezi hosty byli přítomni primátor města Opavy Tomáš

Navrátil a náměstek hejtmana MSK Stanislav Folwarczny.

Paní Leonora Rueda po slavnostním přivítání absolvovala

bohatý program s našimi žáky. romě mexické výzdoby

školních prostor prokázali žáci formou hraných představení

znalosti mexické historie, tamních zvyků, tradic a slavných

osobností. Dále ukázali, že znají gurmánské speciality a

děvčata na závěr zatančila tance. Vyvrcholením dopoledního

programu byla návštěva školní jídelny spojena

s ochutnávkou pravé mexické kuchyně, kterou skvěle

připravili zaměstnanci jídelny.

„Jsem ráda, že tato má první návštěva

Opavy je právě na této škole. Velmi mě

nadchl program, který si připravili žáci.

Je důležité, aby právě mladá generace

získala povědomí o Mexiku a vytvořila

si kladný vztah. Připravená mexická

kuchyně byla výborná a byla jsem z ní

nadšená,“ řekla Leonora Rueda

Gutierrez.



Zahraniční studenti na naší škole

Týden jsme byli 

multikulturní školou

Naše škola se zapojila v měsíci

lednu do mezinárodního projektu

EDISON. Projekt je zaměřený na

multikulturní porozumění,

zvýšení komunikační úrovně

cizích jazyků a na rozvoj

kreativity a bourání stereotypů.

Spojuje mladé lidi odlišných

kultur a národností, aby se

seznámili se zvyky, tradicemi a

situací v jiných zemích a stali se

tak generací, která prolomí

prohlubující se mezikulturní

bariéru. S pomocí mezinárodní

studentské organizace AIESEC,

která studentům zprostředkovává

praxi formou zahraniční stáže, se

uskutečnil na naší škole

projektový týden ve dnech od 28.

do 31. ledna 2019. Skupina sedmi

vysokoškolských studentů:

Nikhil Modi (Indie), Giorgi

Qurtsikashvili (Gruzie), Chen

Yixuan (Čína), Daria

Menschikova (Rusko a

Kazachstán), Amalia Hanifa Unsi

(Indonésie), Muhammad Mahdy

Almuhdhor (Indonésie) a Andrii

Musianovych (Ukrajina)

navštívila naši republiku a

strávila jeden týden na naší škole.

Zde seznámili formou prezentací

žáky školy o své zemi, vedli

s nimi diskuze v angličtině, hráli

hry, zpívali písničky, učili děti

jejich národní tance, atd. Studenti

byli ubytování v rodinách žáků

naší školy.

Dasha (Rusko a Kazachstán)

„Tato škola je úžasná! Miluji zde všechno: děti,

učitele a jídlo! Moc Vám děkuji za Vaši laskavost!

Jste nejlepší!“

Amalia Hanifa Unsi (Indonésie)

„Všechno na této škole je skvělé! Aktivní

studenti, laskaví učitelé a zaměstnanci školy. Na

tento zážitek nikdy nezapomenu. Děkuji Vám za

všechno.“

Muhammad Mahdy Almuhdhor (Indonésie)

„Ahoj, všechno na této škole je perfektní! Líbí

se mi tady všechno: učitelé jsou moc hodní a

nápomocní, studenti jsou rozkošní, vtipní a

chytří. Vždycky jsem chtěl studovat na sportovní

škole, protože miluji sport!“

Andrii (Ukrajina)

„Opravdu se mi na této škole líbilo. Vím, jak je

pro děti důležité, objevovat nové věci. Byl to

skvělý zážitek pro nás i pro děti v Opavě.“

Chen Yixuan (Čína)

„Děti Čína velmi zajímala, a když mě viděly,

ostýchavě se usmívaly, a tak jsem byla velmi

ráda, že jsem jim v mých hodinách mohla

o Číně říci. Vím, že milují Čínu, tak jako já

miluji Českou republiku! Také učitelé byli velmi

laskaví a nápomocní.“



Školní družina a klub
Slyšeli jste o školní družině a klubu? Ne? Nic vám neříká nekonečná zábava, kamarádi, tvoření,

příjemný kolektiv a místo inspirace a myšlenek? Toto všechno vypovídá o tom, že je to místo

pro všechny, kteří se chtějí bavit. Školní družina i klub se zapojují do akcí a projektů pod vedením

našich milých paní vychovatelek, které mají vždy při ruce zajímavý nápad. Nejsou tady jenom tvořivé

dílny, ale také herny, které jsou určeny k hrám a odpočinku. Na závěr jsem se zeptala postupně dětí,

které do školní družiny a klubu chodí, co pro ně znamená... A všechny se jednoznačně shodly na

jednom:JE TO TAM SUPER. Ema Voždová

Kroužky školní družiny

Keramika pro začátečníky, vaření, výtvarné

hrátky, kreativ, keramika pro pokročilé,

tuláci, fotbal, míčové hry, atletika, média,

školní časopis, animace, břišní tance,

programování, badatelé, stolní tenis, hudebně

– dramatický kroužek a pohybovky.

Tuláci

Kroužek bývá ve středu a hrajeme různé hry a

někdy děláme soutěže. Jednou jsme hráli

na pizzerii. Měli jsme seznam surovin a ty

suroviny jsme hledali. Hledali jsme i těsto. Nikdo

nesměl mít jednu surovinu dvakrát. A ten, kdo

získal všechny suroviny, vyhrál a měl pizzu.

Jednou jsem dostala opravdu důležitý úkol. Měla

jsem hlídat kamarádku Kiki, protože pořád někam

odbíhala. Zvládla jsem to. V tulácích je zábava.

Sofie Ručková

Kreativ

Kroužek probíhá v pondělí ve školním klubu.

Děláme tam různé výtvory. V minulém roce jsme

dělali šaty na módní přehlídku. Měli jsme látku,

kterou paní Lucka sešila šicím strojem a potom je

na nás vyzkoušela. K šatům jsme měli i klobouky.

Já jsem měla baret. Módní přehlídka se moc

vydařila. Sofie Ručková



Kroužky školní družiny

Hudebně divadelní

Rozvíjíme rytmické cítění v

pohybu i při mluveném projevu a

odstraníme zábrany při

sebevyjádření a komunikaci.

Pohybovky

Zde se děti učí základům

sportovní přípravy, ale i píli,

soustředění, ochotu překonávat

překážky, brát sport jako zábavu.

Badatelé

Obsahem jsou vědecká bádání

různorodého zaměření. Děti

realizují nejrůznější

jednoduché pokusy a

badatelské aktivity.

Stoní tenis

Děti si zde zlepšují postřeh,

rychlé rozhodování, zdokonal

údery, získáme vytrvalost a

fyzickou kondici.

Programování

Pro kluky a holky, kteří

nechtějí jen hrát hry. Chtějí

něco víc. Chtějí hry samy

vytvořit , pro své kamarády.

Vaření

Děti se seznámí se základy

studené i teplé kuchyně, ale také

se správným stolováním a

úklidem po vaření.

Výtvarné hrátky

Práce s papírem a textilem,

nůžkami, lepidlem, barvami i

pastelkami.

Keramika

Děti zde tvoří s keramickou

hlínou, glazurou i engobou,

vyzkouší si burel i zdobení

razítky.



Družinové akce

Pevnost Boyard

Hodně srandy jsme 

si užili u soutěže 

družstev, ve které 

jsme museli 

zvládat těžké 

úkoly. Vodu, 

housenky, kvízy a 

další. Moc jsme se 

bavili.

Talentmánie

Předposlední lednovou středu se v tělocvičně sešly děti s největším

talentem široko – daleko. Soutěžili jednotlivci a skupiny. Bylo se fakt, na

co koukat. Vyhrála Terezka Babicová a Tezeza Horalová.

Den s draky

Byla neděle. A to byla drakiáda. Sešli jsme se na

školním hřišti ve dvě hodiny. Moderovali to paní

Iva a pan Jakub. Na školním hřišti jsme soutěžili

po skupinkách. Naším úkolem bylo nakrmit draky.

Házeli jsme míčky do dračích hlav. Pak jsme šli

pouštět draky na pole u Koliby. Nakonec paní Iva

a pan Jakub rozdávali medaile. Já jsem dostala za

třetí místo za draka akrobata. Eliška Slivková

Čertování

Na Mikuláše chodilo po škole hned od rána několik

čertů, andělů a také Mikuláš. Po obědě jsme šli do malé

tělocvičny, kde byl čert a to byl pan Jakub. S paní

Luckou si ti dva vtipálci připravili aktivity, které trvaly

asi patnáct minut. Jako první byli zlobiví brouci, žáby a

andílci. Brouci mohli jenom lézt, žáby skákat a navíc

museli brouky „sníst“, hráli jsme i na rybáře a rybky.

Nakonec se pouštěla hudba a my jsme museli tančit.

Když se hudba zastavila a ukázalo číslo, museli jsme

vytvořit stejně početnou skupinu. Kdo zbyl, dělal kliky.

Moc se nám to líbilo. Štěpán Hoschna



Výlety se školní družinou
Vrškové dobrodružství

Začátek školního roku jsme v naší školní

družině odstartovali vrškovým výletem

„Vršník“. Byla to odměna pro sběrače

plastových vršků a hliníku v minulém

školním roce. Celkem šedesát nás ráno

vyjelo vlakem do Dolního Benešova. Pak

jsme putovali pěšky na „Kozmické louky“.

Tam jsme viděli ptačí pozorovatelnu, což nás

velmi zaujalo. Kolem řeky Opavy jsme se

prošli do Jilešovic, kde jsme navštívili

penzion Kamenec a dětské hřiště (hry na

hřišti, spousta průlezek a dětských hracích

domečků). Když jsme se vydováděli, tak jsme

šli na vlak a hurá domů, kde jsme všechny

naše zážitky barvitě rodičům vyprávěli.

Po jezevčích tlapkách

Skvělý výlet s velkou spoustou zajímavých

zážitků jsme podnikli na konci září. Naše

osmnáctka dětí vyrazila ráno vlakem do Čeladné.

Pak jsme si udělali výstup přes Opálenou na

Ondřejník,kde nás čekalo výborné občerstvení a

hry u horské chaty. Hledali jsme jezevčí stopy

jejich tlapek a byla to úžasná sranda. Pak rovnou

na vlak do Frýdlantu nad Ostravicí a domů.

Výlet do Klamária

Na konci října jsme si my, to je sedmadvacet dětí s

paní Luckou, udělali výlet do Ostravy. Navštívili

jsme Divadlo loutek, kde jsme viděli dětskou

rockovou operu „Malá Mína zmlsan“. Poté jsme

vyrazili do Klamária, fantastického světa malé

techniky. Moc nás to všechny bavilo. Byl to

parádní výlet s velkou spoustou zážitků.



Žijeme sportem

Pradědovy běžky

Třetí prosincový týden žáci druhého stupně vyrazili na zimní

soustředění na běžkách. Byla to paráda. Ve městě a okolí žádný

sníh nebyl, ale na Pradědu to bylo jako v zimní pohádce. Tolik

sněhu už jsme dlouho nezažili. Každý den jsme trénovali

na běžkách, večer věnovali trochu času učení a pak jsme si užili

trochu zábavy. Naše výjezdy s trenéry na Švýcárnu, Ovčárnu

nebo do okolí byly skvělé. Zažili jsme skvělé dny na běžkách

s báječnými zážitky. Ať žije Praděd a zima. redakce

Kondiční soustředění na 

Paramonu

V pondělí 29. října 2018 jsme

s partou sportovců druhého stupně

naší školy vyjeli do Suché Rudné.

Bylo nás třicet dva a ubytovali

jsme se na hotelu Paramon. Pokoje

byly hezké a jídlo moc dobré.

Hned první den ve společenské

místnosti deváťáci uspořádali

párty. Potom následoval večerní

výlet a samozřejmě nechyběly ani

zkratky našeho trenéra a učitele

Jardy Korbela. Měly jsme jinak

hodně volna, ale sem tam jsme si

šli i zaběhat. Ve středu nás čekal

celodenní výlet na Praděd, šli jsme

přes vodopády Bílé Opavy. Byla to

velká sranda a všichni jsme si to

užili. Tohle soustředění se mi moc

líbilo a ráda na něho vzpomínám.

Eliška Slaninová, 7.S



Sportovní výsledky 1.pololetí
Atletický čtyřboj – IV 

. kategorie

Okresní finále:

•1. místo – starší žákyně

•3. místo – starší žáci

Krajské finále:

•1. místo – starší žáci

•2. místo – starší žákyně

Republikové finále:

•1. místo – starší žáci

•4. místo – starší žákyně

Přespolní běh 

Okresní finále – III. kategorie:

•1. místo – mladší žákyně

•3. místo – mladší žáci

Okresní finále – IV. kategorie:

•1. místo – starší žákyně

•2. místo – starší žáci

Krajské finále:

•1. místo – mladší žákyně

•1. místo – starší žákyně

Republikové finále:

•1. místo – starší žákyně

Štafeta 8 x 200 m - finále Velké ceny ZŠ okresu Opava v atletice

1. místo – ZŠ Englišova

Memoriál Mirko Fišera

1. místo – ZŠ Englišova

Stolní tenis 

Okresní finále:

III. kategorie: 2. místo – mladší žáci, 4. místo mladší žákyně

IV. kategorie: 1. místo – starší žáci, 2. místo – starší žákyně

Krajské finále:

IV. kategorie: 2. místo – starší žákyně, 3. místo – starší žáci

Plavání

II. kategorie: 1. místo – nejmladší žákyně, 4. místo – nejmladší žáci

III. kategorie: 1. místo – mladší žákyně, 1. místo – mladší žáci

IV. kategorie: 1. místo – starší žákyně, 1. místo – starší žáci

Vánoční laťka

III. kategorie: 1. místo – mladší žákyně, 1. místo – mladší žáci

IV. kategorie. 1. místo – starší žáci, 2. místo – starší žákyně

Florbal

III. kategorie: 3. místo – mladší žáci, 4. místo – mladší žákyně

Šplh

II. kategorie: 2. místo – nejmladší žákyně, 3. místo – nejmladší žáci

III. kategorie: 2. místo – mladší žákyně, 2. místo – mladší žáci

IV. kategorie: 1. místo – starší žáci, 3. místo – starší žákyně



Úspěchy v Lize sportu

Plavci měli pětinásobný zlatý výlov

V polovině listopadu

se konalo v opavském

bazénu Okresní finále

Ligy sportu v plavání.

Našim mladým

plavcům se dařilo a

získali pět zlatých

medailí. Byly to

skvělé výsledky a bylo

to super. První místo

vybojovaly holky

prvního stupně a

ostatní čtyři zlaté

medaile chlapci a

holky druhého stupně.

Dvě medaile stolních tenistů

Sportovním králem je naše škola
Ligu sportu vyhrála v minulém školním roce opět naše škola. Byl to už 25. ročník a my jsme byli opět

nejlepší. V průběhu školního roku absolvovali žáci 47 základních škol soutěže v přespolním běhu, plavání,

stolním tenisu, florbalu, házené, šplhu, vybíjené, fotbalu, gymnastice, basketbalu, volejbalu a atletice. Naše

škola vyhrála absolutní pořadí a byla také nejlepší v hodnocení škol prvního stupně. Velký zlatý pohár jsme

získali také jako historicky nejlepší škola, která vyhrála všech pětadvacet ročníků. Sofie Ručková 4. D

Zlatou a stříbrnou medaili vybojovali

v Okresním finále ve stolním tenisu naši

žáci. Na prvním místě skončili starší žáci

a na druhé příčce starší žákyně.

Štěpán Hoschna, 4. A



Máme mistry republiky

Na Tyršově stadionu v Opavě se konalo 10. října

2018 Republikové finále starších žáků v atletickém

čtyřboji. Mistrovství pořádala naše škola a soutěžilo

se ve vrhu koulí nebo hodu míčkem, skoku do dálky

nebo výšky, sprintu na 60 metrů a běhu na 800 nebo

1000 metrů. Celou akci natáčela ČT Sport a TV

POLAR a hostem byla olympijská medailistka

Květa Jeriová – Pecková. Výkony našich žáků byly

výborné. Mistry republiky se stali Richard Šenk,

Pavel Halátek, Ondřej Vláčil, Michal Glocman a

Vojtěch Skalička. Krásné čtvrté místo vybojovaly

Lucie Schusterová, Julie Vlčková, Michaela

Víchová, Jana Navrátilová a Hana Herudková.

Vtipný zážitek se stal jedné žákyni naší školy ve

vrhu koulí. Do vrhu se tak „položila“, že když kouli

vrhala, tak se doslova položila na trávník. Naštěstí

se jí nic nestalo ☺ . V soutěži jednotlivců zvítězil

Richard Šenk a na třetím místě skončil Pavel

Halátek.

Sofie Racko, 5.S

Mistryněmi České republiky

v přespolním běhu se staly

v polovině října naše starší žákyně.

V Republikovém finále, které se

konalo v Hradci Králové, dokázaly

opavské holky suverénně ovládnout

kategorii družstev. Pro zlaté medaile

si doběhly Simona Bartošová,

Magdaléna Cetlová, Julie Vlčková,

Amálie Bartáková, Karolína

Klechová a Simona Gillová. Druhou

zlatou medaili pro naší školu

vybojovala v kategorii jednotlivkyň

Simona Bartošová. Na pěkném

osmém místě skončila Magdaléna

Cetlová.Atleti vybojovali zlatý 

pohár mistrů

Zlaté přespolní      

běžkyně


