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Přehled akcí za období 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výmalba kmenových učeben II. + III. patro; prostory TV + šatny 

 Nová jídelna + WC před jídelnou 

 Proběhla výměna oken 

 V MŠ se zřídila nová prádelna a nové učebny 
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Zaměstnanci školy 

Ředitelé: Mgr. Pavelka Jan (do 31. 7. 2016) 
Mgr. Juras Petr  
(1. 9. 2016 – 31. 12. 2016) 
Mgr. Szyja Andrzej (od 1. 1. 2017) 

ICT koordinátor 
 
 
 

Statutární zástupce 
ředitele: 
 
 
 
 

Mgr. Večerková Ludmila 
(do 31. 1. 2017) 
 
Mgr. et Mgr. Novosadová Jana 
(od 1. 2. 2017) 
 

 
Zástupkyně ředitele I. stupeň 
 
 
Zástupkyně ředitele I. stupeň 
 
 
 

Zástupce ředitele II. 
stupeň: 
 
 

Mgr. Ryška David 
 
 
 

ICT koordinátor 
 
 
 

Zástupkyně ředitele pro 
předškolní vzdělávání: 

Bc. Szmeková Adriana 
 

třídní učitelka přípravné třídy 
 

   
Psycholog: Mgr. Krol Petr Žákovský parlament 
Speciální pedagog: Mgr. Novotná Daniela  
   
PT 1 Bc. Damková Alena  
PT2 Mgr. Polášková Madeleine  
PT3 Bc. Szmeková Adriana  
   
1. A Mgr. Ondruchová Iveta  
1. B Mgr. Reichlová Marie  
1. C Mgr. Kovaříková Zuzana  
2. A 
 
 
 

Mgr. et Mgr. Jana Novosadová  
(do 31. 1. 2017) 
Mgr. Ludmila Večerková 
(od 1. 2. 2017)  

 

2. B Mgr. Nytrová Lenka  
2. C Mgr. Szabó Leona  
3. A Mgr. Siederová Jana  
3. B Mgr. Pavelková Alena  
4. A Mgr. Zuzana Kovaříková  
4. B Mgr. Bednárová Alena  
5. A Mgr. Stolá Jana  
5. B Mgr. Trávníčková Ludmila  
6. B Mgr. Michalská Jana  
7. A Mgr. Wojdylová Gabriela  
7. B Ing. Cudráková Marie Metodik prevence 
8. A Mgr. Moravčinská Martina  
8. B Ing. Lamatschová Šárka  
9. A Mgr. Bittová Monika  
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ŠD I. oddělení Andrejkovičová Jana  
ŠD II. oddělení 
 
 
 

Bc. Komůrková Zdeňka 
 
 
 

Vedoucí školní družiny; Správce 
webových a facebookových 
stránek; kronika školy 
 

ŠD III. oddělení Renáta Fejzićová (do 30. 11. 2016)  
   
Netřídní: 
 
 

Mgr. Lasotová Petra 
 
 

Vedoucí školního poradenského 
pracoviště; Výchovná 
poradkyně 

 

Mgr. Květuše Zmrzlíková 
Mgr. Kateřina Rašová (II. pol.) 
Hana Drozdová (II. pol.) 
 

 

   
Asistenti pedagoga: Jamborová Silva  
 Jančálková Marie  
 Kroková Jana  
 Panenková Renáta  

 
Bc. Sieder Miroslav 
Věra Tomicová 

 

   
Školník: Lukeš Rostislav  
Sekretářka: Schwarzová Kristina  
Ekonomka školy: Ing. Pawlitová Daniela  
Vedoucí výdejny obědů: Chroboková Anna  
   
Učitelé mateřské školy: Baranová Lenka  
 Maslovská Eva  
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eTWINNING 

 eTwinning: 
 je komunita evropských škol, učitelů a žáků, 

zaměřená na mezinárodní spolupráci 
 poskytuje bezpečné prostředí pro společné 

projektování prostřednictvím internetu 
 učí hrou a vzdělává všechny zúčastněné  
 více na:  www.etwinning.net 

www.etwinning.cz 
 

Proč se zapojit do Twinningového projektu? 
 žáci společně komunikují (většinou) v cizím 

jazyce  
 seznamují se s žáky z partnerských škol 
 sami se aktivně podílejí na projektu 
 efektivně využívají ICT (informační a komunikační 

technologie) 
 

Projekt: Fun-n-Friends at school   
(česko - slovenská spolupráce)  
 
Cíl projektu:  
Upevňování základní slovní zásoby k tematickému 
celku „Škola“ v anglickém jazyce. 
1. Představení zapojených škol a týmů 
2. Pomůcky - školní potřeby 
3. Předměty 
4. Pokyny během vyučování 
5. Kreativní nápady 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.cz/
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Naše škola získala certifikáty: 

Cultural Exchange Deutsch gemeinsam 

Certifikát Cultural 

Exchange 

Certifikát Deutsch 

gemeinsam 

Cultural Exchange Deutsch gemeinsam 

Partnerská škola: 

Anadolu Imam Hatip Lisesi, 
Seferihisar Turecko 

Partnerská škola: 

Collège Charles de GAULLE, 
Jeumont cedex Francie 

 Komunikační jazyk: angličtina Komunikační jazyk: němčina  

Cíl projektu: Seznámení žáků 
se zvyky a tradicemi v Turecku, 
hledání společných a odlišným 

prvků v kultuře.  

Cíl projektu: Seznámení žáků 
s němčinou jako druhým cizím 
jazykem, vytvoření německo - 

francouzsko - českého 
slovníku. 

Realizace projektu: 

leden 2017 - duben 2017 

Realizace projektu: 

listopad 2016 - červen 2017 
 

 
 
 
 

 

http://zsdruzby.cz/obr/fileman/Projekty/eTwinning/etw-certifikat-cultural-exchange.pdf
http://zsdruzby.cz/obr/fileman/Projekty/eTwinning/etw-certifikat-cultural-exchange.pdf
http://zsdruzby.cz/obr/fileman/Projekty/eTwinning/etw-certifikat-deutsch-gemeinsam.pdf
http://zsdruzby.cz/obr/fileman/Projekty/eTwinning/etw-certifikat-deutsch-gemeinsam.pdf
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Žákovský parlament na Družbě  

Hlavní náplní a činností ŠŽP je: 

 zapojení žáků do života školy 

 učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a 

všem dospělým 

 spolupodílení se na dodržování pravidel školy 

 vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy 

 připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých 

během školního roku 

 organizace školních akcí a soutěží 

 seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc 

 aktualizace informací o ŠŽP na nástěnce a webových stránkách 

  

Zasedání parlamentu: 

 konají se 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem 

informováni 

 řídí předseda a koordinuje koordinátor 

 účastní se alespoň jeden zástupce za třídu 

 jsou dokumentována zápisem 

  

Termíny schůzek (vždy v 11:45 hod.): 

13. 2. 2017 – pondělí 

20. 3. 2017 – pondělí 

10. 4. 2017 – pondělí 

15. 5. 2017 – pondělí 

12. 6. 2017 – pondělí 
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ZVOLENÍ ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU (ŠKOLNÍ ROK 2016/2017) 

Předseda:  Soňa Peterová, 9. A  

1. Místopředseda: Kristián Derík, 9. A 

2. Místopředseda: Nikola Giňová, 8. B 

    

Členové:  Zástupci: 

3. A – Michaela Giňová Vanesa Slepčíková 

3. B – Michal Szakacs  Jenifer Pechová, Rozálie Siváková 

4. A – Koloman Balog Damian Melichárek, Marie Kiššová 

4. B – Natálie Knýblová Natálie Pechová, Kristián Makula 

5. A – Samuel Slepčík Milan Žiga, Etela Pechová 

5. B – Nikola Siváková Eleonora Kandráčová, René Balog 

6. A – Marek Šabacký Zuzana Lavuová, Denisa Cinová 

6. B – Zdeněk Pecha Aleš Ferko, Růžena Tokárová 

7. A – Matěj Tulej Daniel Grunza 

7. B – Dominik Pačan Miroslav Kirvej 

8. A – Dominik Kováč Roland Balažovič 

8. B – Nikola Giňová Alex Šandor 

9. A – Kristián Derík Soňa Peterová, Nikolas Moskal 
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Vycházka 8. B 9. 9. 2016 

 

 

 
 
Krásný sluníčkový den, jsme se vydali do 
přírody na vycházku a pokec pro stmelení 
kolektivu naší třídy 8. B. Bylo fajn a spousta 
srandy. Některé slečny se vykoupaly i 
v oblečení a pak se nám sušily na sluníčku. 
Měli jsme příjemný den. 

Ing. Šárka Lamatschová, 9. 9. 2016 

 

 

Halloweenská dýně ŠD 2. 11. 2016 

 

 

 
 
Projektový den ve školní družince tentokrát 

je jako téma "DÝNĚ".  

Bc. Zdeňka Komůrková,  
Jana Andrejkovičová 

 

Halloweenská mumie – školní družina 3. 11. 2016 

 

 

 

Dejte nám recyklovaný toaletní papír a 

my vám ukážeme, co dokážeme  aneb 
další zábavné odpoledne ve školní 
družině.   

Bc. Zdeňka Komůrková,  
Jana Andrejkovičová 
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ZOO Ostrava 9. 11. 2016 

 

 

 
 
9. listopadu 2016 jsme se zúčastnili 
soutěže v ZOO Ostrava na téma 
PAPOUŠCI. Soutěžili jsme ve dvou 
družstvech, mladší - Sofia Moskalová, 
Damián Toráč (7.A), Anička Dawidová, 
Vanessa Toráčová a Michal Vambera 
(6.B), starší - Erika Badiová, Daniela 
Gáborová, Kristýna Knýblová, Soňa 
Peterová a Nikolas Moskal (9. třída). 
Ing. Marie Cudráková 
 

Sbírka víček pro Kačenku 25. 11. 2016 

 

 
 

 
 
Celá školní družinka se zapojila sběru víček 
pro nemocnou Kačenku. První várka 
odeslána 25. 11. 2017. 

 
Bc. Zdeňka Komůrková,  
Jana Andrejkovičová 

 

Women for women - projekt 

 
 

Charitativní projekt Ivany a Pavla 
Tykačových - 10 dětí je podpořeno z 
projektu – OBĚDY PRO DĚTI! 
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Vánoční REJ – akce školní družiny 14. 12. 2016 

 

 
 

 
Dnes proběhl už třetí ročník VÁNOČNÍHO 
REJE! MOC DĚKUJEME paní učitelkám, 
pánům učitelům, maminkám, paní 
uklízečkám a všem, kteří se podíleli. 
Společně jsme opět vytvořili dětem 
báječné odpoledne plné zábavy, her a 
dobrot. Přejeme dětem krásné sny ;-) 
 
Bc. Zdeňka Komůrková,  
Jana Andrejkovičová 

 

 

Vánoční focení dětí ve ŠD 19. 12. 2016 

 
 

Vánoční focení dětí aneb tvoříme 
dárečky.  
 
Bc. Zdeňka Komůrková,  
Jana Andrejkovičová 
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PF 2017 

 

Pasování na čtenáře v 1. A 

 

 

 
 
V lednu dostali naši prvňáčci Slabikáře a 
stali se z nich opravdoví čtenáři. Ať se jim ve 
čtení daří a přečtou mnoho knížek. 
 
Mgr. Iveta Ondruchová 

 

První vysvědčení 1. A 

 
 

V lednu se naši prvňáčci dočkali svého 
prvního vysvědčení. Všichni byli spokojeni a 
těšili se, až se pochlubí doma. 
 
Mgr. Iveta Ondruchová 
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Sněhulák naruby ŠD 2. 2. 2017 

 

 

 
 
Využili jsme krásného zimního počasí a šli 
stavět sněhuláky. 
 

Bc. Zdeňka Komůrková,  
Jana Andrejkovičová 

 

 

Den v černém 10. 2. 2017 

 
 

Dne 10. 2. 2017 se uskutečnil „Den v 
černém“ pořádaný školním žákovským 
parlamentem. Tato akce byla soutěžní a 
kritériem byl co nejvyšší počet černého 
oblečení na třídu resp. na žáka. Zvítězila 
třída 9. A, druhé místo obsadili žáci 5. A a 
třetí místo si rozdělily třídy 3.A a 7.B. 
 
Mgr. Petr Krol, 10. 2. 2017 
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Den off-line 10. 2. 2016 

 
 

Dne 10. 2. 2017 se žáci naší školy zapojili 
do Dne off-line. Co to znamenalo? Po celý 
den jsme se snažili vydržet bez mobilních 
telefonů, internetu a počítačů. Že je to 
nepředstavitelné? Podívejte se, jak jsme 
celý den strávili ve fotogalerii. Ráno jsme 
si přečetli denní tisk, zkoušeli jsme psát 
na starém psacím stroji, psali jsme přes 
kopírák, zkoušeli jsme se dorozumět a 
předat si vzkaz pomocí morseovky. A co 
sms v ten den? Místo textovek nám 
posloužily papírové vlaštovky, které jsme 
si vyrobili a nebyl pro nás ani problém 
poslat vzkaz v lahvi – snad někam doplul 
 v závěru dne jsme odnesli dopis, 
vlastnoručně napsaný na psacím stroji, na 
poštu a ten pak putoval jednomu z 
organizátorů tohoto skvělého dne do 
Trutnova. 
Mgr. Petra Lasotová 
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Karneval přípravných tříd 28. 2. 2016 

 

Naši nejmenší a jejich karneval! 
Mgr. Madeleine Polášková 

Turnaj ve stolním tenise 3. 3. 2017 

 
 

Dne 3. 3. 2017 se v prostorách malé 
tělocvičny naší školy Základní škola a 
Mateřská škola Družby, Karviná, 
příspěvková organizace uskutečnil turnaj 
ve stolním tenise pořádaný školním 
žákovským parlamentem. Turnaje se 
zúčastnilo celkem šestnáct žáků druhého 
stupně. Do semifinálových utkání se 
probojovali Július Balogh z 8. B, Dominik 
Kováč, Nela Laliková a Nikolas Paulovič, 
všichni z 8. A. O vítězství si zahráli v 
dramatickém boji první dva zmínění a z 
výhry se nakonec radoval J. Balogh. Třetí 
místo obsadila N. Laliková, která dokázala 
přehrát N. Pauloviče a překvapila tak 
všechny přítomné. Nutno dodat, že tyto 
zápasy nepostrádaly velmi vysokou 
kvalitu hry. 
 
Mgr. Petr Krol, 3. 3. 2017 
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Knižní veletrh - projekt GRAMMY 3. 3. 2017 

 

Dne 3. 3. 2017 navštívili naši žáci 6. B třídy 
na Výstavišti Černá louka v Ostravě knižní 
veletrh, kde byly představeny novinky a 
plno zajímavých titulů od nakladatelů 
všech žánrů z celé České republiky. Žákům 
se veletrh líbil i díky bohatému 
doprovodnému programu – snad nejvíce 
žáky bavilo rýžování zlata, které si měli 
možnost vyzkoušet. V rámci 
doprovodného programu byla 
vyhodnocena soutěž O nejhezčí básničku 
na téma „Zdál se mi sen“. Všechny 
básničky byly vystaveny a žáci s velkým 
zájmem pročítali vše, co bylo vytvořeno 
kamarády z jiných škol. Byl to fajn 
pohodový den. 
 
Mgr. Petra Lasotová, 3. 3. 2017 
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Projekt GRAMMY 10. 3. 2017 

Naše škola je zapojena do projektu „GRAMMY“ 
reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620 
Projekt je realizován v období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019. 
  
Projekt svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 
prostředí přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných k uplatnění v životě. 
Aktivity projektu vychází z aktuálních potřeb škol ze tří krajů (Moravskoslezský, Jihomoravský, 
Olomoucký), které se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků cílové skupiny a zároveň ve volnočasových 
aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků takové dovednosti a znalosti, které následně uplatní 
ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků. 
  
Specifickými cíli a současně aktivitami projektu jsou: 
Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ 
Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ 
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ 
Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů 
Rozvoj exekutivních dovedností 
Rozvoj jazykové gramotnosti 
  
Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační 
centrum, Nový Jičín, p. o. ve spolupráci s 11 partnerskými školami. Naše škola v rámci projektu 
realizuje tyto aktivity: 

Název klíčové aktivity: Název volnočasové aktivity: 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. ST. ZŠ Klub rozvoje čtenářské gramotnosti 

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI NA ZŠ Klub rozvoje matematické gramotnosti 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ / 
GRAMOTNOSTÍ NA ZŠ 

Klub - Škola jako centrum komunity 

Klub redakce školních novin 

Filmový klub 

PODPORA ZVYŠOVÁNÍ MOTIVACE PRO STUDIUM 
TECHNICKÝCH 
A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ 

Klub rozvoje technických 
a přírodovědných oborů 

ROZVOJ EXEKUTIVNÍCH DOVEDNOSTÍ 

Kroužek "Bojová umění" 

Kroužek "Aerobic" 

Kroužek "Taneční" 

Kroužek "Školní kapela" 

Kroužek "Dramatický" 
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Klub rozvoje čtenářské gramotnosti 

 

Klub rozvoje čtenářské gramotnosti je na 
naší škole realizován jako volnočasová 
aktivita, do které se přihlásilo několik 
žáků z 6. ročníku. Klub se zaměřuje na 
vztah ke čtenářství, čtení s porozuměním, 
práci s textem, rozvoj kritického myšlení, 
apod. 
Žáci se budou moci začíst do zajímavých 
knih, prožívat s jejími hrdiny napínavé 
příběhy a řešit vztahové propletence. 
Budou se učit sdílet své dojmy z četby, mj. 
prostřednictvím grafických organizérů. 
Dále na žáky čeká řada zajímavých 
doprovodných aktivit - navštíví knihovnu, 
budou besedovat s knihovnicí, navštíví 
knižní veletrh, interaktivní divadelní 
představení a spoustu dalších zajímavých 
aktivit, které pro ně budou v rámci klubu 
připraveny. Žáci budou pracovat nejen 
s klasickými knižními tituly, ale řadu 
příběhů si budou moci přečíst jako e-
knihy na nově zakoupených čtečkách 
knih. 
 
Mgr. Petra Lasotová 

Klub rozvoje matematické gramotnosti 

 
 

Práce v klubu se účastní žáci I. stupně, 
žáci čtvrtých a páté třídy a máme mezi 
sebou i jednoho druháčka. 
Žákům bude po celou dobu trvání klubu 
nabízena činnost související s 
matematikou, s poznáváním objektů a 
matematických operací.   
Cílem klubu je propojování matematiky s 
realitou. Např.: práce s informacemi, 
vyhledávání, posuzování, vyhodnocování, 
řešení matematických problémů, rozvoj 
abstraktního myšlení, geometrické úlohy, 
atd.   
V klubu se scházíme každou středu v čase 
13:00 – 14:00 hodin. 
Ing. Šárka Lamatschová 
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Klub - Škola jako centrum komunity 

 

Škola jako centrum komunity je klub, ve 
kterém se setkává každý týden deset žáků 
z naší školy. Cílem klubu je: podpořit 
zapojení rodičů do dění školy, rozvíjet 
komunikačních dovedností, podpořit 
týmovou spolupráci a schopnost 
rozhodování, zvýšit spoluúčast na 
plánování a organizování aktivit školy, 
vyhledávat informace, prezentovat školu 
na veřejnosti, aj. 
Hlavní program a jeho možné aktivity: 
- Plánování a organizace společných akcí 
se zapojením rodičů (výběr tématu, 
rozdělení úkolů, rolí, propagace akce – 
pozvánky a jejich distribuce, rozpočet 
akce) 
- Společná setkávání s rodiči – pořádání 
besed a workshopů, aj. 
Bc. Zdeňka Komůrková 
 

Klub redakce školních novin 

 

Náš redakční tým se setkává 2x za měsíc. 
Vedou ho děvčata z I. a II. stupně. Cílem 
klubu je: zlepšit psaný a verbální projev 
žáků, posílit sebevědomí žáků, nést 
zodpovědnost za týmem svěřený úkol, 
schopnost zaujmout osobní postoj a 
obhájit ho, vyhledávat a ověřovat 
informace, zvýšit zájem o aktuální 
témata, zvýšit počítačovou gramotnost, 
rozvíjet komunikační dovednosti. 
Hlavní program a jeho možné aktivity: 
Pravidelné vydávání školního časopisu, 
publikování akcí projektu na webových 
stránkách, založení facebooku projektu, 
vyhledávání zajímavých témat a jejich 
zpracování, vyhledávání aktuálních 
palčivých témat a jejich zpracování, 
vedení či natáčení rozhovoru se 
zajímavou osobností (školní i mimoškolní 
prostředí), návštěva novináře, redaktora, 
fotografa apod., návštěva redakce novin. 
Bc. Zdeňka Komůrková 
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Filmový klub 

 
 

Filmový klub probíhá na naší škole každý 
čtvrtek. Cílem klubu je: 
- Zvýšit zájem o aktuální společenská 
témata 
- Získat dovednosti v oblasti mediálních 
technologií (ovládat kameru, stříhat film, 
doplnit audionahrávkou) 
- Zaujmout vlastní postoj k danému 
tématu, prezentovat ho a obhájit 
Hlavní program a jeho možné aktivity: 
Promítání dokumentárních filmů, aktivity 
k obsahu a problematice filmu, tvorba 
letáků k filmům, besedy s tvůrci filmu, 
návštěva kina, exkurze do televize, 
návštěva dokumentaristy, režiséra, 
fotografa, moderátora, aj. 
Bc. Zdeňka Komůrková 

 

Klub rozvoje technických a přírodovědných oborů 

 

V rámci klubu rozvoje technických a 
přírodovědných oborů rozvíjí žáci 
manuální zručnost, představivost a 
technické myšlení při tvorbě výrobků ze 
dřeva a kovu nebo také např. při pájení. 
Dále si žáci budují pracovní návyky při 
práci na školní zahradě a učí se pracovním 
postupům při přípravě pokrmů. 
Mgr. David Ryška 
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Kroužek "Bojová umění" 

 
 

Každý týden v úterý, 
máme ve škole kroužek bojová umění. 
Kryty, kopy, údery, 
Učíme se plni nadšení. 
Do toho také poctivě cvičíme, 
a naše těla tím velebíme. 
To vše stíhají naši třeťáci, 
budou z nich dobří karaťáci.  
Mgr. Karolína Bobková 

Kroužek "Aerobic" 

 
 

Všechny vás zdraví děvčata z 2. C, z kroužku 
AEROBIC, který na škole pracuje od 3. ledna 
2017. Scházíme se každé úterý a moc nás to 
baví. Učíme se různé kroky, cvičíme podle 
hudby  a máme co dělat, abychom to hodinu 
vydržely. Někdy spojíme naučené kroky do 
jednoduché sestavy a nechybí tam ani třeba 
mambo nebo knee up.... Už se těšíme na 
nákup různých pomůcek, jako např. bedýnky, 
činky atd., aby se naše cvičení trochu 
zpestřilo. Jestli nám to půjde dobře, naučíme 
se krátkou sestavičku a při nějaké příležitosti 
se vám ukážeme. Sportu zdar přejí děvčata z 
2. C s paní učitelkou Mgr. Leonou Szabó 
 

Kroužek "Taneční" 

 
 

Taneční kroužek-  pravidelně se scházíme 
každou středu od 12,45 - 13,45 h. Zájem 
o kroužek je velký, nyní už nás je 
20/děvčata z 3. - 5. ročníku /. 
Nacvičujeme Country tance, Romské 
tance, malou choreografii Cha - cha a 
děvčata se moc těší na Zumbu. Pilně 
trénujeme, tance opakujeme, aby 
choreografie byly pěkně nacvičené. 
Mgr. Jana Siederová 
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Kroužek "Školní kapela" 

 

Kroužek „Školní kapela“ probíhá 
pravidelně jednou týdně. Schází se nás asi 
6 každý čtvrtek od 14 do 15 hodin. 
Snažíme se rozvíjet naše hudební znalosti 
a dovednosti. Pokoušíme se hrát na 
rytmické nástroje, bicí a klávesy. V 
současné době se věnujeme nácviku 
písně „ Me tut užarav“. 
Mgr. Monika Bittová 

 

Kroužek "Dramatický" 

 
 

Dramatický kroužek  
V tomto kroužku si děti užijí plno zábavy při hraní 
různých dětských divadelních her a pohádek. 
Hravou formou si osvojí spoustu říkanek a 
jazykolamů, naučí se mluvit zřetelně a také 
vystupovat před ostatními dětmi.  
Pomocí dramatických her ztrácí zábrany a mohou 
tak upustit uzdu své fantazie a tvořivosti. Díky 
krátkým textům se naučí pracovat s hlasem, řečí a 
tělem.  Naučí se také základům dramatické 
výchovy a seznámí se s divadelním světem. 
Kroužek je proto vhodný i pro děti, které se stydí, 
jelikož se zde naučí, jak se prosadit.  Náplní 
kroužku je i poutavé povídání o tom, jak vzniká 
divadelní představení a co se děje v divadelním 
zákulisí. Mgr. Lenka Nytrová 
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"Jarní dílnička" - projekt GRAMMY 22. 3. 2017 

 

 

 

Dnešní deštivé odpoledne jsme s žáky z 
klubu - Škola jako centrum komunity a 
jejich rodiči strávili příjemným jarním 
tvořením. Slova jednoho tatínka "bylo to 
úžasně jednoduché, pro nás dospělé"  
mluví za vše :-) Děkujeme EU a KVIC 
Ostrava!  

Bc. Zdeňka Komůrková, 22. 3. 2017 

 

Soutěž ZOO Ostrava 24. 3. 2017 

 
 

V pátek 24. 3. 2017 se žáci 7. A – Sofie 
Moskalová, Katka Berkiová, Damián Toráč a 
žáci 9. A – Kristýna Knyblová, Nikola 
Tancošová, Ester Toráčová, Nikolas Moskal 
zúčastnili soutěže v ZOO Ostrava na téma 
"Korálové ostrovy". 
 
Ing. Marie Cudráková, 24. 3. 2017 

Den učitelů 28. 3. 2017 

 

 

Dne 28. 3. 2017 se v naší škole vyměnily role. 
Tedy ne tak docela. Učitelé sice zůstali učiteli, 
ale žáci druhého stupně si po roce opět 
vyzkoušeli, jaké to je stát před tabulí a učit své 
mladší spolužáky ze stupně prvního. 
Organizaci akce si vzal na starosti školní 
žákovský parlament. 

 
Mgr. Petr Krol, 28. 3. 2017 
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Knihovnice v klubu - projekt GRAMMY 3. 4. 2017 

 

 

Dne 3. 4. 2017 přijela za dětmi z čtenářského 
kroužku knihovnice paní Denisa Rytířová, 
která pracuje v Regionální knihovně Karviná – 
Mizerov na oddělení pro děti a mládež. Paní 
Rytířová vyprávěla žákům o životě v 
knihovně, co vše má jako knihovnice na 
starosti a jak je zajímavá její práce. Žáky 
nejvíce zaujala a zároveň překvapila celá řada 
doplňkových volnočasových aktivit, které se v 
knihovně realizují. Měli také možnost v 
průběhu besedy pokládat paní knihovnici 
dotazy, které usměvavá paní Rytířová 
ochotně zodpovídala. Byla to moc fajn akce a 
už se všichni těšíme, až v průběhu dubna 
zavítáme přímo do knihovny, kterou si žáci 
budou moct projít a prohlédnout. 
 
Mgr. Petra Lasotová, 3. 4. 2017 

Zápis do 1. třídy 3. – 4. 4. 2017 

 
 

Ve dnech 3. - 4. dubna 2017 proběhl na naší 
škole zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 
2017/2018. K zápisu se dostavilo 63 dětí, 1 
chlapec ale nemohl být zapsán, protože 
nesplňoval věkovou hranici. 
Ing. Marie Cudráková 

Filmový festival JEDEN DEN NA ŠKOLÁCH - projekt GRAMMY 6. 4. 2017 

 

 
Ve čtvrtek 6. 4 2017 navštívili žáci filmového 
klubu kino Art v Ostravě, kde se promítaly 
dokumentární filmy. Společný výlet do 
Ostravy si zpříjemnili v obchodním domě 
Forum Nová Karolina. 
 
Ing. Šárka Lamatschová, 6. 4. 2017 
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Den Romů 7. 4. 2017 

 

V pátek 7. 4. 2017 proběhla v Romském 
centru Karviná oslava Mezinárodního dne 
Romů. Vystoupili na ní žáci naší školy pod 
vedením paní učitelky Jany Siederové.  
 

 

Protidrogový vlak 19. 4. 2017 

 
 

Ve středu 19. 4. 2017 se žáci sedmých a 
osmých tříd zúčastnili preventivního 
programu v protidrogovém vlaku 
REVOLUTION TRAIN. 
Multimediální mobilní vlaková souprava 
formou interaktivního a zážitkového 
vzdělávání ovlivnila pohled žáků na legální a 
nelegální drogy. 
Žáci "procházeli" příběhem o příčinách, vývoji 
a důsledcích drogové závislosti. Ve vlaku 
"prošli" drogovým doupětem, vězením, 
seznámili se s policejním vyšetřováním a 
viděli pozůstatky automobilové havárie 
způsobené pod vlivem drog. 

Ing. Marie Cudráková 
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Kopaná 20. 4. 2017 

 

 

Za velmi chladného počasí se dne 20. 4. 
2017 zúčastnili naši hráči turnaje v 
Minikopané. První zápas jsme bohužel 
prohráli, nutno říci naší vinou. Nevzdávali 
jsme se však naděje na postup a bojovali 
až do konce. Vysoká výhra a remíza nad 
dalšími soupeři nám dávala šanci na 
postup. Bohužel se tak nestalo, museli 
jsme se smířit, že letos nepostoupíme. 
Žákům děkuji za obětavý přístup a věřím, 
že další akce budou neméně úspěšná. 
Medaile určitě cinkne.  
Mgr. Kateřina Rašová, 20. 4. 2017 

 

Den Země 22. 4. 2017 

 

„Den Země“ plníme úkol, který nás baví. 
Stavíme významnou stavbu v miniaturním 
provedení. Žáci ze 7. A nevěří, že můžou 
dát dohromady „Těžní Věž Barboru“, ale 
dílo se nakonec podařilo. 
 
Mgr. Kateřina Rašová 
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Návštěva knihovny – projekt GRAMMY 26. 4. 2017 

 

 

Dne 26. 4. 2017 navštívili žáci z 
čtenářského kroužku Regionální knihovnu 
v Karviné – Mizerově. Úžasná paní 
knihovnice Denisa Rytířová provedla žáky 
celou budovou knihovny, vysvětlila jim, 
jak se knihy v jednotlivých odděleních 
zařazují a jakým způsobem se realizují v 
knihovně výpůjčky. Žáci si zvědavě 
prohlíželi různé knižní tituly. Jejich 
pozornost upoutaly i deskové hry, kterými 
knihovna disponuje. V průběhu celé 
exkurze žáci mohli pokládat dotazy na 
paní knihovnici, která s úsměvem na tváři 
ochotně odpovídala. Bylo to bezva 
dopoledne, které jsme si všichni krásně 
užili. Poděkování patří paní knihovnici, 
díky které celou akcí i přes chladné a 
deštivé počasí provázela příjemná nálada. 
Mgr. Petra Lasotová 

Čtenářský kroužek, Cesty příběhů 28. 4. 2017 

 

 

 
 
V pátek 28. 4. jsme si přišli poslechnout 
čtení z knihy Deník malého poseroutky v 
podání známého herce Iva Šmoldase. 
Navštívili jsme Regionální knihovnu v 
Karviné- Novém Městě. Velmi pěkná 
akce. 
 
Mgr. Jana Siederová, 28. 4. 2017 
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Projektový den "Bezpečně na cestách" 28. 4. 2017 

 

 

Dne 28. 4. 2017 proběhl na naší škole 
projektový den „Bezpečně na cestách“, 
který, jak sám název napovídá, byl 
zaměřen na dopravní tematiku. Pro žáky 
byly připraveny rozmanité úkoly, při 
kterých si připomněli, jak se správně 
chovat jako účastníci silničního provozu. 
Na stanovištích si zahráli na chodce 
nebo cyklisty, dozvěděli se mnohé o 
dopravních značkách a pravidlech 
silničního provozu, ale také prokazovali 
svou zručnost, když v tělocvičně školy 
projížděli trasu na kole či koloběžce. V 
průběhu projektového dne se tvořilo i 
mnoho obrázků a výrobků, které nám 
budou do konce školního roku zdobit 
chodby a třídy školy. Starší žáci se pustili 
ve školních dílnách dokonce do výroby 
dřevěných dopravních značek nebo 
svítícího semaforu. Projektový den jsme 
si všichni moc užili. 
Mgr. Petra Lasotová 

 

 

 

 

Návštěva dokumentaristy, novináře, režiséra 2. 5. 2017 

 

Dnes jsme v rámci projektu GRAMMY 
přivítali Mgr. Marka Hýžu, 
dokumentaristu, scénáristu, režiséra, se 
kterým jsme strávili hezké odpoledne. 
Dověděli jsme se plno zajímavých 
informací. Moc děkujeme a těšíme se na 
příště! 
 
Bc. Zdeňka Komůrková, 2. 5. 2017 
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Turnaj - "O pohár ředitele školy v nohejbalu" 5. 5. 2017 

 

 

Dne 5. 5. 2017 pořádala naše škola již 
čtvrtý ročník nohejbalového turnaje "O 
pohár ředitele školy v nohejbalu". Letos 
se turnaje zúčastnili ZŠ Mendelova, ZŠ 
Dělnická, ZŠ Majakovského a samozřejmě 
výběr našich žáků. V kategorii starších 
žáků bylo pořadí následující: 1. ZŠ 
Mendelova, 2. ZŠ Dělnická "A", 3. ZŠ 
Družby. V kategorii mladší žáci: 1. ZŠ 
Dělnická "A", 2. ZŠ Dělnická "B", 3. ZŠ 
Družby "B". Rozhodčím byl opět Bc. 
Miroslav Sieder, který odpískal všech 16 
zápasů. Ceny zajistil ředitel školy Mgr. 
Andrzej Szyja. 
Mgr. David Ryška, 5. 5. 2017 

"Den Matek aneb společné tvoření" - projekt GRAMMY 10. 5. 2017 

 

 

 
 
Další hezké odpoledne strávili žáci z 
kroužku, Škola jako centrum komunity, 
tvořením. Spolu se svými rodiči vyráběli 
náramky, korálky a dokonce i prsteny. 
Opět děkujeme EU a KVIC Ostrava! 
 
Bc. Zdeňka Komůrková, 10. 5. 2017 

 

Návštěva divadelního představení - GRAMMY – 
 čtenářský kroužek 11. 5. 2017 

 

 

Dne 11. 5. zavítali žáci z čtenářského 
kroužku do Městského domu kultury 
Karviná, kde představilo své představení 
„Poslední trik Georgese Mélièse“ Divadlo 
Drak z Hradce Králové. Tato divadelní 
inscenace byla inspirována 
pozoruhodným životním příběhem a 
dílem průkopníka kinematografie 
Georgese Méliése. Žáci se dostali do 
lákavého prostředí kouzelníků, triků a 
magie. Mgr. Petra Lasotová, 11. 5. 2017 
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Pracovní činnosti na Družbě  

 

V rámci výuky Pracovních činností sadili 
žáci 7. B muškáty do truhlíků a závěsných 
květináčů, seznamovali se tak s výsadbou 
rostlin a napomohli tak k estetizaci okolí 
školy. 
Mgr. David Ryška 

Burza práce - projekt GRAMMY 26. 5. 2017 

 

V pátek 26. 5. 2017 pořádala naše škola 
Burzu práce v rámci projektu GRAMMY. 
Žáci se seznámili s odbornými profesemi, 
které by je mohly nasměrovat k jejich 
budoucím povoláním, jako jsou strojní 
mechanik, obráběč kovů či elektrikář. Pod 
vedením odborníků ze střední školy 
Bohumín si žáci mohli prakticky vyzkoušet 
např. řezání závitů, výrobu kleští, 
praktickou ukázku a funkce částí 
spalovacího motoru a také výrobu 
prodlužovacích přívodů. Chtěli bychom 
tímto poděkovat střední škole Bohumín 
za součinnost a ochotu podílet se na této 
akci. Mgr. David Ryška 



KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2016/2017 31 

„Sportem k morálce“ 26. 5. 2017 

 

Dne 26. 5. 2017 se na naší škole 
uskutečnila sportovní akce ve fotbale. 
Tuto sportovní událost pořádá Městská 
policie pod názvem „Sportem k morálce“. 
První kolo máme zdárně za sebou. Naší 
reprezentanti (Július Balogh, Dominik 
Kováč, Tomáš Martiničko, Kevin Balog, 
Jaroslav Giňa, Michal Tarnay, Karel Tokar 
a Damián Toráč ) se umístili na 
vynikajícím 3. místě. Turnaj probíhal ve 
výborné sportovní atmosféře, žáci z 
jednotlivých škol se snažili své kamarády 
povzbudit, i když byli jejími soupeři. Touto 
cestou děkujeme Městské policii za jejich 
snažení a těšíme se na další sportovní 
setkání. Zároveň patří díky p. Miroslavu 
Siederovi za trenérské rady žákům. 
 
Mgr. Kateřina Rašová 

Miniházená 30. 5. 2017 

 

30. 5. 2017 byl poslední turnaj v 
miniházené pro 4. ročník. Damián 
Melichárek byl vyhlášen nejlepším 
střelcem. 
 
Mgr. Jana Siederová 
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Den dětí na Družbě 1. 6. 2017 

 

Ve čtvrtek 1. června 2017 se v areálu naší 
školy uskutečnily oslavy Dne dětí.  
Pořádajícími organizacemi byly:  
Statutární město Karviná, Městská policie 
Karviná, Sociální služby Karviná, Slezská 
diakonie, Sdružení Romů Severní Moravy 
a samozřejmě ZŠ a MŠ Družby. 
Od 14:00 hod. se mohli žáci, jejich rodiny i 
kamarádi zapojit do oslav sledováním 
kulturního programu a následně 
ověřením svých dovedností na různých 
stanovištích, které pro ně pořadatelé 
připravili. 
Ing. Marie Cudráková 

Atletický čtyřboj 1. 6. 2017 

 

Dne 31. 5. 2017 a 1. 6. 2017 se naše škola 
zúčastnila Atletického čtyřboje. Pro naše 
žáky to byla především velká výzva. Chtěli 
dokázat, že mají sílu bojovat s nejlepšími 
žáky z celé Karviné. V tomto sportu jsme 
se po dlouhé době ukázali na startu a 
nevedli jsme si špatně. Sportovcům 
chyběla zkušenost, kterou však 
nahrazovali velkou bojovnosti. Věřím, že 
se jim celá tato sportovní akce líbila a 
odnesli si sebou pozitivní zážitky, ze 
kterých budeme čerpat do dalších 
soutěží. Naši školu reprezentovali tito 
žáci: Karel Tokár, Kristián Derík, Damián 
Toráč, Miroslav Kirvej, Marek Šabacký, 
Zdeněk Kandráč, Daniel Gažík. 
 
Mgr. Kateřina Rašová 
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Školní turnaj ve fotbale 7. 6. 2017 

 

Dne 7. 6. 2017 se na naší škole konal 
školní turnaj ve fotbale. Turnaje se 
zúčastnili naši hoši ze sedmých a šestých 
tříd. Hrálo se systémem všechny třídy 
proti sobě. Hoši se do turnaje pustili s 
velkým nadšením. Všechny třídy se snažily 
vyhrát za každou cenu nad každou třídou. 
Bohužel vítězit může vždy jeden. Nakonec 
vyhrála podle očekávání 7. A, která 
opravdu podala kvalitní fotbalový výkon. 
Všem třídám děkuji za velmi krásný 
sportovní den a přeji hochům další 
sportovní úspěchy. 
Mgr. Kateřina Rašová 

Družina hledá X faktor 8. 6. 2017 

 

Žákyně z oddělení PIRÁTŮ si pro čtvrteční 
den připravily soutěž "Družina hledá X 
faktor". Vše si samy připravily a 
zorganizovaly. Žáci zpívali, tancovali a 
recitovali. Vítězové si domů odnesli 
diplomy a odměnu.  
1. místo z I. oddělení vyhrála: Helena 
Tomesová, romský tanec 
1. místo z II. oddělení vyhrály: Emílie 
Tomesová a Marika Toráčová, tanec 
Paní vychovatelky, 8. 6. 2017 

CHEMIE JINAK - 9. TŘ.: CUKRY, TUKY, BÍLKOVINY V PRAXI 9. 6. 2017 

 

V pátek 9. června jsme si hodinu chemie 
vyzkoušeli v žákovské kuchyňce. Rozhodli 
jsme se ověřit vlastnosti organických 
sloučenin v praxi. JAK? Naše pokusy a 
výsledky můžete vidět na fotografiích. 
 
Ing. Marie Cudráková 
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Svět techniky 16. 6. 2017 

 

V pátek 16. 6. 2017 se žáci 7. a 8. tříd 
zúčastnili výukového programu "Jak 
zprovoznit nemocnici" ve "Světě 
techniky" v Ostravě. Měli možnost 
vyzkoušet si, jak lze přeměnit elektrický 
proud ve světlo, zvuk či pohyb – alarm, 
vrtulník. Dozvěděli se také, jak využít a 
přeměnit energii Slunce ve svůj prospěch. 
Po ukončení programu si prohlédli další 
zajímavosti ze světa těžkého průmyslu – 
animaci výroby železa a oceli, měli 
možnost "vyrobit" si lžičku. Seznámili se 
se světlem i zvukem formou her. 
Nakonec jsme si prohlédli zmenšený 
model planety Země. 

Ing. Marie Cudráková 

 

Domov důchodců 3. A a 4. A 28. 6. 2017 

 

Naše děti z tanečního kroužku chodí 
pravidelně navštěvovat Domov důchodců 
v Karviné – Novém Městě. 28. 6. jsme 
potěšili všechny klienty domova. 
Děvčata ze 3. A, B a skupinka dětí ze 4. A 
vystoupily s pěkným programem. Pro 
všechny jsme připravili malé dárečky. 
Mgr. Jana Siederová 
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Rozloučení s 9. třídou 30. 6. 2017 

 

V pátek proběhlo rozloučení s našimi 
deváťáky. Přejeme jim v životě hodně 
studijních úspěchů! 

 

 

Loučení 3. A 30. 6. 2017 

 

Loučení se školním rokem 2016/2017, 
naše výtvarné práce a vydávání 
vysvědčení. Hurá na prázdniny. 
Mgr. Jana Siederová 

 

 

 

 

 

- THE END - 


