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Markéta Kalvarová, 3. ročník 

 
Vojtěch Kubela, 2. ročník 
 

 
Štěpánka Traganová, 3. ročník 



Aktuality  

 
 
 
Leden 
 
 
10. 1. 2012 – ŠD – Exkurze v místní knihovně, beseda s paní  

           knihovnicí 
18. 1. 2012 – 1. ročník – Divadelní představení „Zachraňte pohádky“ 
26. 1. 2012 – 2. – 5. ročník – Soutěž v plavání 
31. 1. 2012 – 1. – 5. ročník – Školní kolo recitační soutěže 
31. 1. 2012 – ŠD – Vycházka do lesa – krmení zvěře 

 
 
 
Únor 
 
 
  1. 2. 2012 – Mateřská škola v 1. ročníku 
  2. 2. 2012 – Zájezd na hory – Tošovice 
  7. 2. 2012 – Zápis žáků do 1. ročníku 
  7. 2. 2012 – Jednání školské rady 
  8. 2. 2012 – MŠ - Karneval 
10. 2. 2012 – ŠD – Soutěž Vlaštovka 
11. 2. 2012 – KRPŠ - Dětský karneval – z technických důvodů zrušeno 
17. 2. 2012 – ŠD – Dětský karneval 
17. 2. 2012 – Ukončení plaveckého výcviku 
22. 2. 2012 – 1. ročník – Návštěva školy v Kobeřicích 
23. 2. 2012 – 1. ročník - Exkurze na poštu 
27. 2. 2012 – 5. ročník – Divadelní představení „Cesta kolem světa za  

           80 dní“ 
29. 2. 2012 – Pěvecká soutěž – Superstar 
      2. 2012 – ŠD - Probíhá výtvarná soutěž na libovolné téma 

Březen 
 
1. 3. 2012 – 1. ročník - Exkurze do autoopravny 

- Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 
- Jarní výzdoba školy s výstavkou u vstupu 
- Dopravní kurz 4. ročník 
- Velikonoční výstavka 
- Zápis do MŠ 
- 1. ročník – Návštěva knihovny 
 
 
 

Duben 
 
- Den otevřených dveří 
- Oslava Dne Země – brigáda – čajování a další aktivity 
- Výroba dárků ke Dni matek pro obec 
- Divadelní představení LD 
- Výlet s KRPŠ 
 

 
    Adam Staňura, 2. ročník 



 
Desátý den nového roku 2012 zavedla paní vychovatelka Bc. Magdaléna 
Kubínová, stejně jako v minulých letech, děti ze školní družiny na 
besedu do místní knihovny. Knihovnice paní Anna Kohutová dětem 
pěkně povídala o knížkách. V průběhu besedy si děti knížky prohlížely a 
mohly si je i zapůjčit. Během besedy také, podobně jako každý rok,  
došlo k zápisu nových čtenářů. 
 
Dne 26. ledna 2012 se v Městských lázních v Opavě uskutečnila soutěž 
v plavání pro žáky 2. – 5. ročníků základních škol. Žáci Anna Kovalská 
(3. ročník), Tadeáš Havala (3. ročník), Ondřej Strzibný (4. ročník), 
Šimon Černík (4. ročník) a Štěpán Čirž (5. ročník) se této akce zúčastnili 
za doprovodu Mgr. Vladěny Horákové. Protože v soutěži závodili také 
žáci, kteří v rámci výuky v bazénu několikrát týdně trénují, z výše 
jmenovaných žáků se nikdo neumístil na medailové pozici. Zcela jistě 
však nešlo o neúspěch, protože například Anna Kovalská, která neměla 
natrénovanou šipku a jela s velkými obavami, se těsně přes startem pro 
tento skok rozhodla a moc se jí povedl. Celý závod pak bojovala jako 
lvice. O vítězství se ze všech sil snažil také Šimon Černík, který sice 
šipku neskočil, ale medaile mu unikla jen o vlásek. Pochvala však patří 
všem účastníkům tohoto závodu, protože, jak všichni víme, není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se. 
 
Ve středu 1. února 2012 připravili žáci 1. ročníku pro kamarády z MŠ 
POHÁDKOVOU HODINKU. Sehráli dětem pohádku Tři prasátka, 
zazpívali a zarecitovali. Děti z MŠ – budoucí prvňáčci - se všem 
představili, zazpívali nebo zarecitovali a vyprávěly o svých oblíbených 
pohádkách. Na závěr předali žáci 1. ročníku budoucím školákům 
suvenýr – zvířátko, které vyrobili v hodině pracovní činnosti. Děti z MŠ 
navíc dostaly sladkost. Setkání se všem moc líbilo. 
 
Dne 8. 2. 2012 byl v mateřské školce veselý rej – dětský karneval. 
V herně pobíhali slon, pirát, zebra, lev, malá indiánka, Sněhurka a jiné 
pohádkové postavy. Hrála veselá hudba a příšerky tancovaly v kole. 
Slon i zebra si mezi sebou vyzkoušeli sílu a i ostatní si vesele 
zasoutěžili. Všichni dostali sladkou odměnu. 
 

Ještě pořád zima 
 

 
Tadeáš Havala, 3. ročník 
 

 
Natálie Švanová, 2. ročník 



Ve čtvrtek 2. února 2012 se uskutečnil jednodenní výlet rodičů s dětmi 
do Tošovic. Dva autobusy byly zajištěny pro 35 žáků ze ZŠ v 
Hněvošicích, 11 dětí z MŠ v Hněvošicích, 17 žáků z jiné ZŠ a 55 
dospělých. Dalších 10 osob přijelo vlastním autem. Odjezd z Hněvošic 
byl v 8:00 hodin. Po příjezdu si každý zvolil svůj program – lyžování, 
bobování nebo sáňkování. Od 10:00 do 11:00 hodin byl pro děti 
objednán snowtubing, který uhradil KRPŠ (1 000,- Kč). Po celou dobu 
pobytu měli dospělí i děti možnost navštěvovat restauraci Heikalka, kde 
byla připravena várnice s čajem. Oběd byl připraven na dobu od 11:30 
do 13:30 hodin. Na zpáteční cestu se vyrazilo v 16:00 hodin. Akce, 
kterou organizačně zajistila paní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová, se i 
přes velmi mrazivé počasí  vydařila a všichni se již těší na příští rok. 

 
 
 

Jak se vám líbilo na výletě v Tošovicích? 
 
Eva Běláková, MŠ 
„Jezdila po prdelce. Po kalhotách.“ 
 
Jakub Schwacha, 1. ročník 
„Já už nevím. Jezdil jsem na bobech.“ 
 
Michaela Hanušová, 5. ročník 
„Lyžování, protože já jsem pořád jenom lyžovala.“ 
 
Jan Harazim, MŠ 
„Byl jsem v Tošovicích, byl tam velký kopec a jezdil jsem s taťkou po 
břiše. Když bylo zima šli jsme do restaurace.“ 
 
David Buchta, 4. ročník 
„Lanovka, snowtubing. Na lanovce se mohlo jezdit i na bobech.“ 
 
Karolína Švanová, MŠ 
„My jsme jezdili s Honzíkem na břichu. Byla mi zima. Aby nebyla zima, 
šli jsme dovnitř.“ 

 
                 Radim Berka, 2. ročník 
 
Dorota Heimová, 1. ročník 
„Já jsem se nejvíc pobavila, když jsem šla poprvé na kruhy, že jsem se 
točila dokola. Když jsem sjela dolů, tak jsem byla vyděšená a podruhé 
jsem se přestala točit, ale houpala jsem se ze strany na stranu. A 
nejlepší bylo, jak jsem jela na lyžích z toho velkého kopce. Poprvé 
jsem ale brečela. Chtěla jsem jít i na bobovou dráhu, ale ta byla 
zavřená. Na horách se mi to strašně líbilo.“ 
 
Kateřina Kubná, MŠ 
„Já jsem bobovala, sáňkovala.“ 
 
Patrik Kašný, 5. ročník 
„Že jsem sáňkoval, oběd mi chutnal a ještě ten sníh se mi líbil.“ 
 
Karolína Hulová, MŠ 
„Byla jsem na horách a tam byli houpačky.“ 
 
Amálka Šteyerová, 1. ročník 
„Nejvíc se mi líbilo lyžování. Já jsem stála poprvé na lyžích. Líbilo se 
mi to úplně moc. Zkoušela jsem i boby. Jak jsem lyžovala Barborka do 
mě narazila bobama. Ona tam vjela, když jsem jela na vleku.“ 
 
Jakub Stříbný, MŠ 
„Taťka mě pustil a pak jsem jel sám. Jezdil jsem na lyžích.“ 
 
Šimon Černík, 4. ročník 
„Bylo to tam hezké, nejvíc se mi líbil asi ten snowtubing.“ 



 
 

 
   Eliška Kubiczková, 4. ročník 

 
Štěpán Stříbný, 2. ročník 

 

 
Anna Kovalská, 3. ročník 



 
Adam Staňura, 2. ročník 
 

 
Jakub Müller, 2. ročník 

 

 
Ondřej Bitomský a Markéta Stříbná, 5. ročník 



Jaro 
 
Na Hromnice musí skřivánek   Svatá Dorota nese  
vrznout, kdyby měl zmrznout.  skřivánka v košíčku. 
 
2. února     6. února 2012 
 
 
Na svatého Matěje     Na svatého Matěje 
skřivan pije z koleje.    léta naděje. 
 
24. února      Z Čech 
Z Čech        
 
      Na svatého Řehoře 
Na svatého Řehoře    čáp letí od moře. 
led plave od moře,      
žába hubu otevře.    Z Čech 
        
12. března 
Z Čech       
 

 
Nela Běláková, 2. ročník 

Svatý Juří      Vlaštovičky letí, 
kořen buří,     zvěstují podletí. 
aby rostla tráva,        
všelijaké kvítí     Z Čech  
na věnečky vití. 
Tráva bude růsti,    Měltě svatý Jiří 
pšenička metati.    koníčka vraného, 
      vyjechal si na něm 
Z Moravy     do pole širého. 
 
      Ze Slezska 
Na svatého Marka 
schová se do žita vranka. 
      Co si únor zazelená,  
25. dubna     březen si to hájí, 
Z Moravy  co si duben zazelená, 

květen mu to spálí. 
 

Březen, za kamna vlezem,   Z Čech 
duben, ještě tam budem, 
máj, půjdeme v háj. 
 
Z Čech 
 
 
 
 
V pátek 17. 2. 2012 se ve školní družině objevily děti v různých 
maskách. Na karnevalu bylo možné zahlédnout například kovboje 
s kovbojkou, indiánku, Spidermana, Zora, kouzelnici, kočku, růžovou 
pastelku, mouchu CC nebo černou girl. Děti v maskách se zúčastnily 
taneční soutěže a soutěže v přenášení míčku na lžičce. V roli 
diskžokejů vystoupili Ondřej Strzibný, David Buchta, Vojtěch Kubela 
a Tadeáš Havala. Při vyhodnocení masek byly odměněny sladkostí a 
hračkou všechny děti. Ceny, které si děti mohly sami vybrat, do 
soutěže připravilo KRPŠ. Na závěr odpoledne Tadeáš Havala a Filip 
Majvelder předvedli vydařený kulturní program. 



V úterý 7. února 2012 se uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku, a to v době 
od 12:30 do 18:00 hodin. Děti, které přivítala paní učitelka Mgr. Vlasta 
Ohnheiserová a Mgr. Vladěna Horáková, se na malou chvíli ocitly v říši 
pohádek. Jejich putování začalo v Království čar, kde byly zaměstnány 
obtahováním namalovaných čar. V Království čísel si zahrály 
s kostkami, které po hodu seřazovaly podle počtu bodů na jednotlivých 
kostkách od nejmenšího po největší. V Království tvarů měly děti za 
úkol poskládat obrázek z různobarevných trojúhelníků, čtverců, koleček 
a obdélníků. Z tohoto království paní učitelka zavedla děti do Království 
pohádek, v němž měly poznat pohádku podle obrázků a následně 
pohádku vyprávět. V tomto království také paní učitelka zjišťovala zda 
děti znají, kde je za, před a vedle. Děti byly také požádány o 
zarecitování básničky. V Království barev děti určovaly barvy věcí, 
které je obklopují. Posledním království bylo Království hudby, v němž 
děti poznávaly hudební nástroje a napodobovaly určitý rytmus. 
Samozřejmě byly vyzváni k zazpívání jednoduché písničky. Na závěr 
děti ukazovaly písmenka, která již znají a obdržely plnou náruč dárečků. 
Celkem se k zápisu dostavilo 9 dětí, z toho 5 chlapců a 4 děvčata. 
Z tohoto počtu budou mít odklad 3 děti. 
 
 
 
 
Dne 10. 2. 2012 se 16 dětí ze školní družiny zúčastnilo tradiční soutěže 
Vlaštovka. Poté, co si každý ze soutěžících poskládal vlastní vlaštovku, 
došlo v tělocvičně k souboji o to, čí výtvor doletí dál. Nejvíce bodů 
obdržel ten žák, jehož vlaštovka urazila vzduchem největší vzdálenost. 
Žák s vlaštovkou na druhém místě obdržel o bod méně a majitel 
vlaštovky, která urazila nejkratší dráhu, získal jeden bod. Každé dítě 
mohlo svou vlaštovku vyslat k cíli celkem třikrát a získané body se ze 
všech tří hodů sečetly. Pro větší spravedlnost byly děti rozděleny do 
dvou kategorií podle ročníků (I. kategorie – 1. a 2. ročník a II. kategorie 
– 3. – 5. ročník). Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech 
v každé kategorii, obdrželi za svůj výkon diplom a všechny děti dostaly 
sladkou odměnu. 
 
 

 
Štěpánka Traganová, 3. ročník 
 

 
Vojtěch Kubela, 2. ročník 
 



 

Máme rádi zvířata 

Jitka Molavcová 
 

EMáme rádi zvířata, zvířata, H7zvířata,  
Protože jsou chlupatá a mají hebkou Esrst  
(srst srst srst srst srst srst srst)  
 
AChybuje ten kdo lvu skrz tu mříž svou ruku podá  
AmiI když máme deset prstů, každýho H7je škoda.  
EMáme rádi zvířata, zvířata, H7zvířata,  
Protože jsou chlupatá a mají hebkou Esrst.  
 
EV zoologické zahradě, zahradě, H7zahradě  
Nehlaďte lva po bradě, ukousne vám Eprst.  
(srst srst srst srst srst srst srst) 
 

 
Radim Berka, 2. ročník 

 
Štěpán Stříbný, 2. ročník 
 

 
Markéta Kalvarová, 3. ročník 



Jaká jarní mláďátka (zvířátka) 
máte rádi? 

 
 
 
 
Kateřina Kubná, MŠ 
„Králíčky, máme je doma. Kočičku.“ 
 
Jakub Schwacha, 1. ročník 
„Králíka a slepice a měli jsme kohouta, ale ten nám utek.“ 
 
Jan Harazim, MŠ 
„Ku řátka. Babička má kuřátka, v zimě se nemůže narodit, protože by 
zmrzlo.“ 
 
Michal Batko, MŠ 
„Motýli, k ůzlátko, štěně.“ 
 
Ondřej Bitomský, 5. ročník 
„Opička kapucínská. Je malinká taková chlupatá a budu jí dávat 
banány.“ 
 
Karolína Švanová, MŠ 
„Slepičku, pejska – jmenuje se Dino.“ 
 
Petr Pustelník, MŠ 
„Bizon. Viděl jsem je v televizi a na dovolené ve městě Jeseník.“ 
 
Tereza Slivková, 4. ročník 
„Mám tak všechny ráda.“ 
 

Jakub Pustelník, MŠ 
„Dara a Dora, dva pejsky, jsou velcí. Oni potom budou mít štěňata. 
Bydlí venku ve budě.“ 
 
Amálka Šteyerová, 1. ročník 
„Štěňátka, protože nám se na jaře možná narodí štěňátka. Úplně 
bíloučké.“ 
 
Karolína Hulová, MŠ 
„Mám zvířátka doma – koníčka, krokodýla a slona (hračky). Pejska – 
jmenuje se ‚Šájko‘.“ 
 
Patrik Kašný, 5. ročník 
„Pejska, ptáčky, holuby, potom prasátka, potom ovečky, potom kočky 
a to je tak všechno.“ 
 
Anna Kotzianová, MŠ 
„Ku řátko, štěňátko.“ 
 

 
Natálie Švanová, 2. ročník 



 
Jakub Müller, 2. ročník 
 
 
 
Tomáš Bielák, MŠ 
„Divoké prase.“ 
 
Dorota Heimová, 1. ročník 
„Srnečky, protože jsou takové malé a mě se hodně líbí. Pak ještě 
kuřátka, protože jsou hodně malé a vypadají jako kouličky a jsou 
roztomilé.“ 
 
Emily Papežová, MŠ 
„K řeček, pes, čtyři ptáčky.“ 
 
Dominik Štencel, 4. ročník 
„Štěňata a koťata. Protože koťata jsou malé a chlupaté a rodí se každý 
měsíc. Máme kočku, která pořád létá za takovým kocurem. A štěňata, 
protože jsou takové malé. 
 
 

Poslední den prvního pololetí školního roku 2011/2012 se v prvním 
poschodí školní budovy uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Žáci 
vystupovali po třídách s předem připravenými básničkami. Školního 
kola se zúčastnili všichni žáci a ti nejlepší z nich obdrželi diplomy a 
odměnu. Do okrskového kola, které se uskuteční dne 17. února 2012 
v Opavě, postupují z 0. kategorie Dorota Heimová, Amálie Steyerová 
a jako náhradník je připravena Marie Wiltawská, z 1. kategorie 
Markéta Kalvarová, Anna Kovalská a náhradníkem je Vojtěch Kubela 
a z 2. kategorie byli do okrskového kola vybráni Šimon Černík, 
Kateřina Hanušová a náhradník Michaela Jurčeková. 
 

Ukázky básniček z jednoslabičných slov 

 
Kateřina Hanušová (5. r.), Šimon Černík (4. r.) , Patrik Kašný (5. r.) 



 
Michaela Jurčeková, Štěpán Čirž, 5. ročník 
 

 
Radim Krzisch, 4. ročník, Šárka Krettková, 5. ročník 

 
Tereza Slivková, 4. ročník 
 

 
Ondřej Bitomský, 5. ročník 



 
Ondřej Strzibný, 4. ročník 

 
                    Eliška Kubiczková a David Buchta, 4. ročník 



Co byste chtěli udělat v roce 2012? 
 
Michal Batko, MŠ 
„Nikdo mi nechce koupit traktora. (Můžu) Poprosit rodiče o traktora. O 
velkých prázdninách můžu zůstat u babičky Hanky.“ 
 
Tereza Bolacká, 3. ročník 
„Budu mít nový pokoj, nikdy v něm nebudu dělat …(nepořádek).“ 
 
Petr Pustelník, MŠ 
„Projet se sám na koni.“ 
 
Emily Papežová, MŠ 
„Vezmu si křečka a jedno morče do pokoje a budu si s nimi hrát.“  
 
Markéta Kalvarová, 3. ročník 
„Budu poslouchat rodiče a nebudu chodit na počítač. Nebude to pro ně 
těžké, protože počítač máme zaheslovaný.“ 
 
Eva Běláková, MŠ 
„Chtěla bych do bazénu takovou malou loďku, ve které mohou sedět dva 
lidi.“ 
 
Anna Kotzianová, MŠ 
„Natrhám babičce a mamince kytky – růže, fialky, mák.“ 
 
Vojtěch Kubela, 2. ročník 
„Ještě jsem si žádné předsevzetí nedal.“ 
 
Tomáš Bielák, MŠ 
„Projet se na býkovi.“ 
 
Radim Berka, 2. ročník 
„Slíbil jsem si, že se o svého křečka budu dobře starat. Dostal jsem ho 
minulý rok, tak jsem si to tak slíbil.“ 
 

 
Karolína Švanová, MŠ 
„Poprosit mamku o kočičku (hračku).“ 
 
Kateřina Kubelová, 2. ročník 
„Nebudu strkat Bendžimu ruku, aby mě nekous.“ 
 
Kateřina Kubná, MŠ 
„Nevím.“ 
 
Tadeáš Havala, 3. ročník 
„Už budu hodný, ale bude to těžké.“ 
 
Jan Harazim, MŠ 
„Chtěl bych domeček ze dřeva, na hraní venku.“ 

 
Žáci 1. ročníku 



 
Ondřej Strzibný, 4. ročník 

 
Markéta Stříbná, 5. ročník 
 
 

 
                          Kateřina Hanušová, 5. ročník 

 
Šimon Černík, 4. ročník 
 



 

 
Michaela Jurčeková, 5. ročník 

 

 
Štěpán Čirž, 5. ročník 



 

 

 
Tereza Slivková, 4. ročník 

 
Tadeáš Havala, 3. ročník 
 



 
Nela Běláková, 2. ročník 
Obrázek na titulní straně – Anna Kovalská, 3. ročník 


