
LISTOPAD 

Tento měsíc se nesl ve znamení sportu! Den sportovní všestrannosti 
byl události číslo jedna, ale i úspěchy našich týmů na soutěžích 
nemohou zůstat bez povšimnutí! 

DEN SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI 

Abychom zjistili, jak jsou na tom naše děti se všeobecnou zdatností, uspořádali 
jsme společně s nadací Roberta Změlíka a Romana Šebrleho v rámci Dne 
sportovní všestrannosti školní trojboj a čtyřboj. Když se pořádá nějaká soutěž, 
stačí závodníkovi být úspěšný v jedné disciplíně. Tentokrát to bylo ale složitější, 
protože každý jedinec musel mít skvělé výkony. Žáci I. stupně se utkali v 
trojskoku, hodu medicinbalem a počtu sedů-lehů během dvou minut.  

 

Druhostupňové čekaly čtyři disciplíny – trojskok a pak zvládnout co největší 
počet v klicích, sedech-lezích a švihadle. Někteří se trápili, jiní velmi příjemně 
překvapili. Každopádně teď naši žáci ví, jak jsou na tom se svou fyzičkou a jak se 
nadále mohou zlepšovat a činit to hlavně pro své zdraví. 



 

V pátek jsme nejen sportovali, ale také jsme shlédli představení školního 
cheerleadingového týmu, který získal potlesk a uznání svých spolužáků. 

 

Tři sta…  

třicet… 

 tři... 

Hlavně netrefit 
deváťáka… 



 



 

Hvězdou tohoto sportovního dne byl bronzový mistr Evropy a olympionik judista 
Jaromír Ježek. Přijel se za námi podívat a povzbudit nás k aktivnímu sportování. 
Naše děti se ho mohly zeptat na cokoliv, co je zajímalo a pak se každému zájemci 
podepsal a vyfotil se s ním. Mockrát mu děkujeme, za jeho podporu našim žákům a 
trpělivost. 

 

A Vaším největším 
fanouškem je … 

Tady žádná 
gravitace nemá 

šanci! 



NOVÝ JIČÍN – SOUTĚŽ CHEER OPEN 

Rozeběhla se nová cheerleadingová sezóna. V generační výměně jsme letos 
nemohli postavit juniorský cheerový tým, ale rozhodli jsme se znovu zabojovat o 
úspěch v hip hopu. Na předešlých soutěžích v Praze (Spirit cheer cup 2012) a v 
Liberci (Liberec cheer cup 2012), jsme se vydali na Moravu, do Nového Jičína. 
Soutěž NJ cheer open 2013, kde bylo 12 týmů, 212 soutěžících z České republiky 
a Rakouska, byla perfektně zorganizovaná a každý se tam cítil dobře. Jednotlivé 
týmy si pomáhaly, radily a stuntovaly. Jsme rádi, že jsme tam mohli být a že jsme 
byli úspěšní a získali tak třetí zlaté medaile v hip hopu. 

 

 

A je to 
doma! 



TÁBORSKÁ NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA 

 

Žáci 6.B a 9.B společně vyrazili na exkurzi na letiště Václava Havla. Autobus nás 
provezl po odbavovací ploše letiště, kde jsme měli možnost z několika metrů vidět 
odbavování letadla, nakládání zavazadel či plnění pohonnými hmotami. Dostali 
jsme se také do blízkosti startovací a přistávací dráhy a byli jsme rádi, že nám 
žádné letadlo nepřistálo na hlavě.  A podívali jsme se dokonce i do záchranné 
požární stanice. 

 

Také chceš být 
letuškou?  

Jsou tu pěkné 
turbulence! 



V hodinách anglického jazyka jsme se stali doktory 

 

S listopadovým ochlazením přišlo i období rým, kašlů a chřipek. Naši čtvrťáci si s 
tím však starosti nedělali. Vědí, jak nad takovými nemocemi vyzrát! V hodinách 
angličtiny si připravili scénky z lékařského prostředí. Film, který natočili, můžete 
shlédnout na stránkách naší školy.  

 

Your hand is hot, 

your eyes are red, 

please, take this 

and go to bed! 

Oh, no! 


