ZŠ KE STUDÁNCE
1985 - 2015

„Příroda a vyučování jsou si podobny,
neboť i vyučování přetváří člověka
a přetvářejíc ho tvoří přírodu.“

Démokritos (460 - 370 př. n. l.)
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STUDÁNKA z pohledu vedení školy

Vážení přátelé!
Je až k neuvěření, že v letošním roce 2015 je tomu již 30 let, co do
naší školy vstoupili první žáci. Jak ten čas letí! Od té chvíle se během
školního roku každé ráno otevírají dveře školy dalším a dalším
žákům. Mnozí z nich přicházejí s radostí, někteří s obavami, co je
čeká. Vždyť kromě zážitků se spolužáky se na školní půdě také
zkouší a známkuje. Z vlastní zkušenosti víme, že tyto pocity žáků se
za těch 30 let mnoho nezměnily. Na rozdíl od žáků, školství i naše
škola, prošly změnami. V souvislosti s naší školou vzpomenu na
některé z nich.
Klasické učební osnovy byly nahrazeny školním vzdělávacím
programem „Tvořivá Studánka“.
Výtvarné zaměření školy se po 15 letech změnilo a škola se
zaměřila na rozšíření výuky přírodovědných předmětů. Očekáváme,
že tato změna pomůže současným potřebám naší společnosti posílit zájem o technické vzdělání. Mnohé žáky
osloví naše nové moderní odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, stejně jako nové volitelné předměty
z oblasti přírodních věd.
Neustálý pokrok registrujeme i v didaktické a výpočetní technice. Dataprojektory, počítače, internet,
interaktivní tabule, interaktivní výukové programy se staly běžně používanou pomůckou ve výchovně
vzdělávacím procesu.
Změnou prošly i pavilony školy. V roce 2012 proběhla celková revitalizace školy. Všechny pavilony byly
zatepleny a byla ukončena výměna oken. Díky tomu se kromě očekávaných energetických úspor zvýšil i
komfort ve výuce.
Z výše uvedeného vyplývá, že každé vedení školy se snažilo a snaží vytvářet žákům a zaměstnancům co
nejlepší podmínky. Vždyť rozhodujícím faktorem výchovně-vzdělávacího procesu jsou učitelé. Jde o jedno
z nejnáročnějších povolání, i když v očích veřejnosti ne vždy dobře hodnocené.
I v jiných oborech je práce s lidmi považována za jednu z nejtěžších. A práce se žáky, jejich formování do
příští generace, je velmi náročná profese. Na každém z pedagogů záleží, jak dovede žáky motivovat k učení,
nadchnout je pro svůj předmět a jakým vzorem osobnosti se pro ně stane. Celková prestiž školy stojí a padá na
kvalitě pedagogického kolektivu.
Na závěr bych rád poděkoval všem bývalým i současným učitelům za úspěšné vzdělávací a výchovné
působení. Do tohoto soukolí samozřejmě patří i ostatní zaměstnanci školy, bez jejichž každodenní práce by
život školy nebyl možný.
Děkuji i těm, kteří nám nezištně pomáhají ať již radou, darem, či finančním příspěvkem. Bez těchto
přátel školy by neproběhla řada akcí, včetně oslav 30. výročí založení školy.
A co popřát k jubileu naší škole? Té přeji obětavé a vzdělané učitele, kteří s trpělivostí a láskou
vychovají další generace žáků, kteří po opuštění školních lavic najdou své místo ve společnosti.
Mgr. Milan Fus
Mgr. IVANA JANÍKOVÁ
V pozici zástupkyně ředitele školy jsem letos třetím rokem. Po
22 letech učitelování teď na vlastní kůži zažívám slasti a strasti z
druhé strany. Mám velké štěstí, že kolektiv učitelů, se kterým
pracuji, velmi dobře znám a prostředí naší školy mi po těch letech
není cizí.
Ve velmi krátké době jsme společně realizovali spoustu
pozitivních změn ku prospěchu žáků a celkové atmosféry školy.
Jsem moc ráda, že mohu pracovat s lidmi, kterých si vážím,
kteří žijí svou prací a své zkušenosti ochotně předávají mladým,
ať už žákům anebo kolegům. Teprve dnes, s odstupem času, to
dokážu patřičně ocenit a náležitě zhodnotit.
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Školní rok 2014/2015

Vedení:
Ředitel: Mgr. Milan Fus
Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Janíková
Pedagogičtí pracovníci:
I.stupeň: Mgr. Anatoli Březná, Mgr. Lea Dudová, Mgr. Světluše Foltýnová, Mgr. Jarmila Folvarčná, Mgr. Vlasta
Kramná, Mgr. Šárka Malcharová, Mgr. Soňa Ochmanová, Mgr. Martin Ošelda, Mgr. Alena Szczepanská, Mgr.
Šárka Šteffková,
II.stupeň: Mgr. Hana Dumbrovská, Mgr. Martina Jaglařová, Filip Janík, Mgr. Robert Kaleta, Mgr. Jana Klčová,
Dagmar Murová, Miroslava Ociepková, Mgr. Jela Široká, Mgr. Martina Šostoková, Mgr. Barbara Tyrajová,
Mgr. Eliška Ulmanová, Mgr. Radka Václavíková
Družina: Liběna Greplová, Renáta Křehlíková

Výchovný poradce:
Metodik prevence:
ICT koordinátor:

Mgr. Eliška Ulmanová
Dagmar Murová
Mgr. Robert Kaleta

Tajemnice školy: Jitka Pavelková
Ekonomka školy: Bc. Petra Slavíková
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Vedoucí školní jídelny: Dagmar Křehlíková
Zaměstnanci školní kuchyně a tří výdejen MŠ (Radost, Duha, Čtyřlístek):
Věra Michalcová, Vladislava Sedláčková, Šárka Bocková, Monika Durčáková, Dagmar Jurčeková, Kristina Gojná,
Zdeňka Kleiberová, Alena Konvičková, Renata Malerzová, Renata Szeligová,
Radka Kolková, Lenka Kotrlová

Školník: Petr Kaduch
Správní zaměstnanci: Marie Bubová, Pavla Fábryová, Eva Galgaňáková, Jarmila Hudečková, Pavlína Spáčilová,
Božena Vejvalková, Eva Wróblová
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VZPOMÍNKY ZASVĚCENÝCH
TU MÁŠ ČISTÝ PAPÍR A PIŠ
S takovým předsevzetím zahájil svou ředitelskou etapu
pan František Kněžík na ZŠ Ke Studánce v září – snad už
v červnu – roku 1985. Tenkrát se svěřil František Kněžík
inspektoru Františku Bílkovi, že se cítí unaven, a žádal o
uvolnění z funkce ředitele ZŠ Jarní v Orlové – Porubě. Na
oplátku dostal nabídku – místo ředitele na nové škole. Jako
bonus získal podporu inspektora Bílka, jenž zaúkoloval
ředitele okolních škol novým požadavkem – uvolněte
výborné kantory. A tak se na školu Ke Studánce dostali
nejen výborní učitelé s praxí, ale také noví, začínající
učitelé. Během několika měsíců byl vytvořen kolektiv na
pevných základech, přestože se sešli učitelé z různých míst
a nikdo nepátral po jejich minulosti. Přišli s čistým štítem,
čistým papírem, který hodlali popsat. Šanci dostal každý,
aby se projevil. Uklouznul-li, nebylo třeba to zdůrazňovat, neboť snad každý na důvod svého omylu přišel sám.
A to bylo cenné. Kněžíkova idea byla, že nemusí iniciativa vyjít z vedení, učitelé dostávali dostatek prostoru
pro svou vlastní tvůrčí práci. Důležitým momentem bylo, že tato iniciativa nikdy nebyla přehlédnuta.
První ředitel, František Kněžík, trval na pevné koncepci výchovy a vzdělávání, nejdůležitějším faktorem ve
školní práci byl řád a pracovní nálada. V začátcích fungování nové školy se projevila řada silných osobností,
které vtiskly škole status jedinečnosti a kvality. Květoslava Motlíková, skvělá elementaristka a metodička,
Marcela Tvardková, iniciátorka otevření 0. ročníku pro předškolní děti, která vytvořila osnovy, náplň, plány.
Byli jsme 1. školou v Orlové a jednou z nemnoha v republice, která 0. třídy prosadila. Ilona Růžičková, Milena
Burešová a v neposlední řadě Jana Bialoňová, která se stala v dalších letech velkou oporou učitelského sboru.
Je nemožné vyjmenovat všechny skvělé učitele, ty zkušené, či začínající.
František Kněžík vystudoval Obchodní akademii v Orlové a dva roky působil jako účetní v Průmstavu
v Ostravě. Již na vojně však zjistil, že do kanceláře se nevrátí. Absolutoriem na Vyšší pedagogické škole
v Ostravě a v Opavě ho předurčilo k životnímu povolání i poslání. K práci s dětmi.
Byl respektován učiteli i žáky, oblíben mezi učiteli i žáky. Takt, rozvaha, čestné jednání. Se širokým
spektrem svých koníčků mohl diskutovat v podstatě o čemkoli. Osudnou mu byla matematika a chemie,
miloval však i hudbu, obzvláště operu,
hrál na housle, turistika byla jeho vášní,
ale také knihy a kultura celkově. Ve své
učitelské praxi zdůrazňoval kompaktnost
kolektivu. A to nejen toho dětského. Kolik
jsme zažili výjezdů, posezení, přátelských
návštěv…
(To už si užíval zaslouženého
odpočinku a ještě učil. Byl třídním
učitelem a jeho žáci za ním přišli, že by
chtěli jet na výlet na kolech. ,,Dobře,
přivezte kola a já je zkontroluji,“ řekl. Jak
to dopadlo? František si koupil kolo nové
a na výlet se jelo.)
Kolu fandí dodnes. V dobré náladě a
s úsměvem na tváři říká:
,, Já se nedám. Sednu na kolo a jedu.“

Celý učitelský sbor si Františka Kněžíka vždy nesmírně vážil pro jeho přímočaré jednání, lidský přístup a
přirozený pedagogický takt. Vždy dokázal vyzvednout a ohodnotit přímou pedagogickou práci a na ni ruku v
ruce s výchovou kladl největší důraz. Bylo nám ctí a radostí s panem ředitelem Kněžíkem pracovat.
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MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ PROFESNÍ LÉTA
Jednadvacet let je pro každého člověka velký kus života. Pokud je mu
umožněno je prožít tak šťastně jako mně, jsou vzpomínky o mnoho příjemnější.
Proto je problematické zavzpomínat jen v několika řádcích, v pár odstavcích na
prožitá léta. Měl jsem možnost za celou dobu svého působení na této „naší“
škole spolupracovat se spoustou nadšených, pracovitých lidí. Pokládám stále
„Studánku“ za svou a naši. Určitě i teď bych se dotčeně načepýřil na každého,
kdo by opět omylem řekl škola „U Studánky“ a ne „Ke Studánce“. Byla to pro
mě obrovská vzpruha v práci mít kolem sebe spolehlivé lidi, kteří hýří nápady,
jak práci zpříjemnit sobě a dětem, o které by mělo vždy jít především. Nemohu
zde jmenovat jednotlivce, i když by si to určitě zasloužili, protože každý
zaměstnanec svou troškou do mlýna přispíval k bezvadně namazanému mechanizmu, kterým Studánka byla
určitě už i před mým příchodem v roce 1991.
Když jsem na školu v září roku 1991 nastupoval, trochu jsem tušil, co mě asi očekává, cítil jsem zároveň
velikou pokoru, protože jsem přebíral školu od takové osobnosti, jako byl pan František Kněžík.
Že se ale mnozí kolegové nebo kolegyně tak brzy stanou mými kamarády a přáteli, jsem určitě nečekal.
Vždy jsme se společně snažili naplnit známé a stále platné antické heslo o jednotě ducha i těla.
Od samého začátku bylo zřejmé, že naše škola má vysokou estetickou úroveň. Množství květinové výzdoby
a výtvarné práce žáků vytvořily příjemné prostředí, které tvořilo důstojné zázemí pro školu s výtvarným
zaměřením. Škola se brzy stala galerií pro výstavy regionálních umělců. Toto vše mělo na žáky velmi pozitivní
vliv, kultivovalo je to a vychovávalo k estetickému cítění. Z mnoha žáků jsou již dnes profesionální výtvarníci.
Nezapomínali jsme ani na rozvoj přírodních věd a moderních technologií. Byli jsme první školou ve městě
s počítačovou učebnou, jako první jsme měli tyto učebny dvě. Naše sbírky nerostů a plná akvária a terária
vedla děti k lásce k přírodě a zvířatům, ohromovala každého návštěvníka školy.
Celé mé působení na „Studánce“ bylo mou nejšťastnější etapou profesního života a toto krátké vzpomínání
nemohu zakončit jinak, než dvěma vzkazy.
1. Přeji škole a všem dětem a zaměstnancům ještě spoustu krásných let
2. Mám vás moc rád
Ivo Bojas
Mgr. JANA BIALOŇOVÁ
„Na naší škole jsem začala učit od jejího založení v roce 1985 a působila jsem
zde 19 let. Je to dlouhá doba, která ve mně zanechala hodně vzpomínek. Jsou to
hlavně hezké vzpomínky a ty případně méně hezké zavál čas.
Protože patřím k těm, co naši školu "otevírali", ráda na tu dobu vzpomínám.
Vybavuje se mi, jak jsme se seznamovali - zkušenější učitelé s mladými, mnohými
začínajícími. Vše bylo tak bezprostřední, určitě od všech i upřímné. Ve společné
práci na zvelebování školy se navazovaly přátelské vztahy a začínal se upevňovat
kolektiv, a to nejen mezi kantory, ale i s provozními zaměstnanci. I když bylo práce
dost, měli jsme hodně elánu a také potřebu zastavit se a jen tak si popovídat. Zažilo
se i dost legrace. Kolektivní vztahy se přirozenou cestou upevňovaly i společnými
akcemi a výlety. A to vše dohromady vedlo k tomu, že nebylo rozdílů mezi učiteli 1. a 2. stupně, hezké vztahy
byly i mezi správními zaměstnanci a učiteli. Zní to až idylicky, ale já to tak cítím a věřím, že ti, kteří tu dobu
zažili, také.
Škola však splňuje svůj význam jen ve spojení s žáky. A tak nemohu nezavzpomínat i na ně. Za těch 19 let
jich byla opravdu pěkná řádka. Všechny v paměti nelze uchovat, ale na všechny, kteří se ke mně při náhodných
střetnutích hlásí, ráda vzpomenu, vždy si je připomenu, ať už byli premianti, nebo ti "zlobiví". Potěší mě, když
slyším, že se jim daří, že mají hezkou rodinu a že jsou v práci úspěšní. Ale především mě potěší, že se ke mně
hlásí a že nezapomněli.
Závěrem moje osobní zpověď - jsem ráda, že jsem si povolání učitelky vybrala, práce s žáky mě vždy těšila a
uspokojovala.“
Jana Bialoňová
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Jednou z nejvýraznějších osobností, která ovlivnila řadu učitelů a formovala spoustu žáků na naší škole, je
zajisté Mgr. BOHUMÍR KATOLICKÝ.¨
Srdcem muzikant, celoživotně i kantor. Vystudoval ruštinu a hudební výchovu na
Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích hrál v brněnském BROLNu. V době, když
začal učit na hudební škole v Tišnově, mu bylo připomenuto, že umístěnku dostal na
Základní školu v Dětmarovicích. Potom už následovala Dolní Lutyně a v roce 1985 ZŠ
Ke Studánce. Mezi tím byl i inspektorem kultury!
Děcka mě utáhnou na vařené nudli, říká s úsměvem a se sobě vlastní skromností
tvrdí, že nic pořádného neumí. Přede mnou však sedí zralý, charismatický člověk,
který když se do něčeho pustí, nevzdá to. Jako učitel uměl zvolit pedagogický a
zároveň lidský přístup, a když se zlobil, nebylo někdy znát, že žáky kárá.
Muzikantem byl od třinácti let, hrál od patnácti. Na křídlovku, tenor, baryton a
tubu, housle, kytaru – prostě snad na vše, co vydá tóny. Hraje s kvartetem, upravil na
140 skladeb, třebas i na Sedlákovy básně ,,udělá“ čardáš.
Miluje jazyky, učí francouzštinu. Gramatika, to je nádherná věc, říká. Další jeho
vášní jsou dějiny a současné dění ve společnosti.
Během rozhovoru si prozpěvuje a vzpomíná hlavně na dobré roky prožité ve škole.
Když chci po někom něco, musím to sám udělat. A s sebou si přinesl seznamy
svých žáků, které na Studánce učil. To je Mirek Katolický.
E. Umanová

JAROSLAV ČERNÝ – první školník na Studánce
Když nastoupil na školu, dodělávaly se stavební práce. Po úplném dostavění školy
s uklízečkami novou školu dával do takového stavu, aby byla čistá a připravená pro
své úplně první žáky. Spolu s panem ředitelem Kněžíkem a dalšími zaměstnanci
školy přebírali dodávky skříní, stolů, koberců, školních lavic, židlí a spoustu různého
vybavení školy.
Bylo zapotřebí nejenom rozbalit nábytek, ale také ho z různých dílů smontovat
dohromady a ustavit do místností - kabinetů, sboroven, tříd, jídelny, školní
kuchyně,..
Bylo to velmi náročné, protože termín 1. září 1985 se nezadržitelně blížil. Bylo
nutné vše dokončit tak, aby žáci i učitelé nastoupili do nové, čisté školy a aby se vše
zaběhlo tak, jak má být. Pan Černý musel za provozu vychytat všechny nedostatky,
které nastaly, a musel je řešit.
Vedl kolektiv deseti uklízeček, se kterými musel mít školu, jak se patří v pořádku. Jak po stránce technické,
tak po stránce čistoty. Vše se mu povedlo.
Na Studánce působil do roku 1987, kdy nastoupil do starobního důchodu a kdy v jeho práci pokračoval jeho
zeť Petr Kaduch, který na škole působí dodnes.
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HISTORIE ŠKOLY
Provoz naší školy byl zahájen 2. září 1985. Město Orlová tehdy dosáhlo počtu 34 tis. obyvatel. Jako součást
občanské vybavenosti byla do užívání předána 22 třídní základní škola s číselným označením 1050. Zahájení
školního roku 1985/1986 v nové škole proběhlo v tělocvičně a mělo slavnostní ráz. Vzácné hosty, 50
pedagogických a provozních pracovníků a téměř 700 žáků přivítal ředitel školy František Kněžík.
V prvním školním roce bylo otevřeno 21 tříd, celkem usedlo do školních lavic 686 žáků.
V letošním školním roce 2014/2015 je otevřeno 17 tříd a do lavic usedlo 383 žáků. Družina má tři oddělení,
která navštěvuje 75 žáků.
Současnost
Pavilon prvního stupně obsahuje deset kmenových tříd vybavených počítačem s internetem a
dataprojektorem, učebnu cizích jazyků vybavenou AVT, učebnu hudební výchovy, tři kabinety, jednu
sborovnu, tři skladové místnosti a učitelskou knihovnu.
Pavilon druhého stupně sedm kmenových tříd rovněž vybavených počítači s internetem a dataprojektory,
odborné učebny zeměpisu, cizích jazyků, českého jazyka a dějepisu. Dále učebnu keramiky, učebnu chemie,
fyziky, přírodopisu, dvě učebny výtvarné výchovy, cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, hernu na trávení
volného času a bufet. Také se zde nacházejí kabinety zeměpisu, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy,
matematiky, českého jazyka, fyziky, kabinet výchovného poradce a sborovna druhého stupně.
Pavilon školní družiny a vedení je pavilonem vstupním, obsahuje tedy v přízemním podlaží žákovské šatny
a vrátnici. Ve zbytku pavilonu se nacházejí kanceláře vedení školy, dvě počítačové učebny, učebna hudební
výchovy, dvě oddělení školní družiny a herna školní družiny.
V pavilonu tělesné a pracovní výchovy se nacházejí dvě tělocvičny se zázemím, kabinet a sklad TV,
prádelna, dřevodílna, kovodílna, sklad nářadí a kabinet pracovního vyučování.
Škola zahrnuje také pavilon školní kuchyně a jídelny s dílnou školníka.
Společnými silami se zřizovatelem a hlavně díky dotaci z Nadace ČEZ se nám podařilo v dubnu 2014 otevřít
úplně novou, moderní učebnu fyziky. Vzhledem k posílení přírodovědných předmětů a změně zaměření naší
školy od šk.r. 2014/2015 jsme ve spolupráci s městem vstoupili do dalšího projektu. V květnu letošního roku
jsme otevřeli dvě nové učebny přírodních věd (přírodopisu a chemie), které mají špičkové vybavení. V rámci
modernizace a restrukturalizace datové sítě došlo k výměně ADSL připojení za připojení optickým kabelem,
navýšil se tím tok dat a stabilita internetového připojení ve škole. V rámci projektů na podporu přírodních věd
spolupracujeme se středními školami v blízkém okolí. To vše koresponduje s naším cílem – škola s rozšířenou
výukou přírodních věd.
Škola disponuje dvěma hřišti, která jsou přístupná i veřejnosti. Dále jsou součástí školy tři výdejny stravy na
soukromých mateřských školách.
Žáci mají k dispozici celkem 35 učeben, 19 z nich jsou odborné učebny, které pozitivně ovlivňují výchovně
vzdělávací proces.
Naše škola každoročně pořádá lyžařský výcvik, ozdravné pobyty, organizuje plenéry. Všechny tyto
pobytové akce mají velmi pozitivní dopad na vztahy mezi žáky, pedagogy, žáky a pedagogy, školou a rodiči.
Školní vzdělávací program Tvořivá studánka naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Název Tvořivá
studánka vychází ze slova tvořit a studánka je jedním ze slov adresy naší školy. Program je založen na
principech činnostního učení.
Do školního roku 2013/2014 jsme byli školou s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Vzhledem k vývoji a
potřebám společnosti se od školního roku 2014/2015 stáváme školou s rozšířenou výukou přírodovědných
předmětů. I nadále pořádáme výstavy nejen v naší školní galerii, ale také ve výstavních prostorách ve městě
Orlové či v Ostravě.
Finančně podporujeme indického spolužáka, jsme adoptivními rodiči žirafy africké v ostravské ZOO,
podporujeme psí útulek v Orlové nákupem krmiva, dlouhodobě spolupracujeme se Sborem dobrovolných
hasičů v Orlové.
Dlouhodobě zajišťujeme mléčné výrobky a ovoce pro žáky formou akcí SZIF Školní mléko a Ovoce do škol.
I v tomto roce jsme pokračovali v programu Recyklohraní, prostřednictvím kterého učíme žáky, jak
nakládat s odpady.
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ÚSPĚCHY NAŠICH ABSOLVENTŮ

Ing. KARIN ŠELIGOVÁ, Ph.D
Základní školní docházku ukončila na Studánce v roce 1989.
„Základní škola mi dala do pracovního života skvělý základ. Díky
ní a rodinnému zázemí jsem se naučila stanovit si cíl a jít za ním.
Velmi důležitá pro mě byla vyjádření učitelů, kteří v průběhu hodin
nedávali nic najevo, ale prostřednictvím rodičovských schůzek
jsem se dozvídala jejich názory, a to mě motivovalo jít dál.
Dál na gymnázium, poté Obchodně-podnikatelskou fakultu
Slezské univerzity v Karviné a studium jsem ukončila na Vysoké
škole báňské Technické univerzity v Ostravě doktorandským
studiem. A protože studia již bylo dost, odhodlala jsem se
zúčastnit se výběrového řízení na asistentku ředitele Magistrátu
hl. m. Prahy, kde jsem působila více než rok. Poté přišla nabídka z
České centrály cestovního ruchu – CzechTourism na pozici tisková
mluvčí a v této společnosti jsem na různých pozicích působila
celou svou pracovní kariéru. Vyzkoušela jsem si roli vedoucí
mediálního oddělení, poté jsem odešla do Bruselu na pozici
ředitelky Zahraničního zastoupení pro země Beneluxu. Tato
zkušenost byla pro mne uskutečněním pracovního snu. Účastnit se
přípravy a realizace akcí k předsednictví České republiky v Radě
Evropské unie, spolupracovat s institucemi EU, vést pobočku státní
společnosti a ještě bydlet vedle budovy Evropského parlamentu.
Nic víc jsem si opravdu přát nemohla.
Ale stejně mě to stále táhlo domů. Vrátila jsem se ještě na rok
do centrály v Praze a vedla všech 22 poboček CzechTourism ve
světě. A co nyní? Jsem zpět ve svém rodném regionu a ráda bych se realizovala v osobním a pracovním životě
tady, ale už určitě v klidnějším pracovním prostředí a v nejbližším kruhu mé milované rodiny.
Mgr. GIZELA CHLÁDKOVÁ
Povinnou školní docházku ukončila na ZŠ Ke
Studánce v roce 1989. Poté vystudovala Gymnázium v
Orlové a Pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě,
obor sociální pedagogika – prevence a resocializace,
kterou završila v roce 2006 titulem magistr.
Od roku 1994 byla ve služebním poměru u Policie
České republiky. Během působení u policie se
propracovala od řadového policisty až k vedoucí
oddělení. V současné době je vedoucí dopravního
inspektorátu v Třinci.
Činnosti v rámci policie – členka Antikonfliktního
týmu PČR, jehož se v roce 2012 stala koordinátorem,
angažuje se v odborové organizaci NOS PČR (Nezávislý
odborový svaz Policie ČR), jehož je předsedou, od roku
2007 je členem republikového výboru NOS PČR.
Sama říká:“ Nejsem vůbec ničím výjimečný člověk, jen člověk, kterého práce baví – i po 20 letech – a ve
všem, co dělám, vidím smysl své práce.“
Mezi koníčky patří pěší turistika, adrenalinový sport, rodinný domek se zahrádkou a nezbytný domácí
mazlíček – zlatý retriever.
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TOMÁŠ HANZEL,
primátor Karviné, se ZŠ Ke Studánce se rozloučil v roce 1990.
„Teprve dnes asi dokážu docenit, jak jsem se jako dítě školou povinné měl
dobře – prakticky žádné starosti a trable, prostě ideální čas. Samozřejmě jsem asi
nebyl jako dítě až tak úplný vzorňák, ale život vám přinese skutečné starosti a na
základní školu pak přece musí vzpomínat každý rád. Do politiky jsem já vstupoval
hodně mladý a velmi rychle jsem se zapojil do veřejného dění v Karviné – vstoupil
jsem do řad ČSSD. Přestěhoval jsem se do Karviné a začal jsem pracovat pro město
v zastupitelstvu. Byl jsem pak brzy zvolen do křesla náměstka primátora a v roce
2006 jsem se stal primátorem, jsem jim díky voličům dosud a jsem rád, že se město
za tu dobu změnilo k lepšímu a že jsem k tomu mohl se svými spolupracovníky
přispět.“
BORIS OTEVŘEL - Na Základní školu Ke Studánce vzpomínám

ze všech škol nejraději. Základní školní docházku jsem zde
ukončil v roce 1991.
Přesto, že v době, kdy jsme ji navštěvovali, jsme měli v oblibě
spíše hodné a ne moc přísné učitele, tak dnes nejčastěji vzpomínám
právě na ty přísné, kteří nás přinutili se na hodiny pravidelně
připravovat, a díky jejich zapálení a zajímavému výkladu se nám
z často obávaného předmětu stal koníček. Přestože jsme takových
učitelů měli spoustu, tak bych chtěl za všechny jmenovat pana
ředitele Kněžíka, který vždy dokázal být na jednu stranu tvrdý a
vyžadoval, abychom látce rozuměli, ale na druhou stranu byl vlídný,
laskavý, záleželo mu na tom, abychom si z jeho hodin něco odnesli,
a byl ochotný komukoliv pomoci.
Pamatuji si, jak mi se smetákem v ruce hrozil, že jestli příští odpověď nebude správná, tak…
Vlastně ani nevím, co by bylo, ale vím, že se u toho „vyhrožování“ vždycky malinko usmíval.
Mgr. JANA DRASTICHOVÁ (roz. DĚDICOVÁ)
Dveře ZŠ Ke Studánce za sebou naposledy zavřela v roce 1991. Po maturitě
na Střední pedagogické škole v Orlové vystudovala český jazyk a hudební
výchovu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Jedenáct let vyučovala
na základní škole v Orlové.
V roce 2010 vstoupila do politiky.
„S politikou mne spojila náhoda. Tak jako většina lidí jsem nebyla
spokojená s politickou situací. Zrovna v té době objížděl republiku Radek
John s programem Věcí veřejných a mně se program zalíbil. Bylo to velmi
rychlé, začátek i konec, který jsem si ale sama zvolila a ve sněmovně taky
odhlasovala.
Často se mne lidé ptají, zda nelituji. Ne. Zkušenosti, informace, poznání
jsou navždy. Přestože se může zdát, že jednotlivec nic nezmůže, přesvědčila
jsem se, že to není tak úplně pravda. Byly situace, kdy jsem mohla pomoci a
pomohla. Nejužitečnější jsem si připadala při svých poslaneckých dnech. Lidé
přicházeli s různými problémy, někdy stačilo vysvětlit, jindy pomohla právní
rada, jiní potřebovali finanční podporu ve formě sponzorského daru (já se soustředila na handicapované a
akce spojené s životním prostředím).
V profesním životě jsem se vrátila ke kantořině. Snažím se dobře připravit žáky na jejich profesi tak, jak to
dělali mí kantoři. Měla jsem obrovské štěstí, hlavně na třídního učitele.
Nejčastěji s láskou vzpomínám na pana učitele Katolického, to byl Pan učitel. „Telecí léta“ zase perfektně
zvládly paní učitelky Ulmanová a Maruškaničová. O svém budoucím povolání jsem měla jasno už od školky,
ale tato trojice mě svým příkladem utvrdila v tom, že kantořina není jen povolání, ale především poslání, které
chci dělat i já.
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Bc. MARTIN KLČO, MBA
„Dalo by se říci, že když něco opustíte před dvaceti čtyřmi lety, je to
dávno minulostí a již zapomenuto.
To však neplatí v případě ZŠ Ke Studánce, kterou jsem opustil právě
před takovouto dobou, tedy v roce 1991.
Jsem přesvědčen o tom, že právě základní škola má největší vliv na
výchovu, vzdělávání a další formování mladého člověka. Ne, že by to
bylo dáno kvalitou výuky nebo vybaveností školy. Je to dáno
především přístupem a působením jednotlivých kantorů. Když
zavzpomínám na svá školní léta na ZŠ Ke Studánce, musím
konstatovat, že jsme měli „hvězdně“ obsazený učitelský sbor, na který
dodnes vzpomínáme na každém školním srazu, který právě ze základní
školy pořádáme každý rok.
Osobně rád vzpomínám na přísné učitele, mezi které patřili pan ředitel Kněžík a pan učitel Katolický. Tito
dva pánové nás občas vychovávali smetákem a rákoskou, což byly nejúčinnější metody výchovy, které podle
mne v dnešním školství trochu chybí. Rozhodně za zmínku stojí také dámy jako paní učitelka Ulmanová,
Plecháčková, Przybylová a další.
Ve své vzpomínce nemohu zapomenout ještě na jednoho člověka, který mne osobně formoval i po
ukončení povinné školní docházky. Tímto učitelem byl pan Martin Ošelda, který se později stal mým kolegou a
mentorem (měl jsem to štěstí na této škole krátkou chvíli učit), ale také přítelem, kterým je dodnes.“
Po ZŠ jsem vystudoval Obchodní akademii v Orlové, poté Střední policejní školu v Holešově a v roce 2003
dokončil na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity obor prevence a resocializace.
Martin Klčo je ředitelem společnosti MP finanční servis s.r.o., MP garanted investments s.r.o., předsedou
představenstva SMO, městské akciové společnosti Orlová, členem rady města Orlová.
Mgr. KAREL JANKO, Ph.D.
Karel byl rovněž absolventem úspěšného ročníku 8. A
v roce 1991. Jeho život je plný akcí, o kterých se
mnohým z nás ani nezdá.
,,Život ve zpoždění je asi nejlepší metaforou pro
mne. Každý den naberu tak 0,75 dne zpoždění a
koukám po možnostech reinkarnace a zjišťuji, že
potřebuji už teď asi 16 dalších životů.“
Formálně jsem evoluční biolog a polární ekolog
vystudovaný na Francouzsko-českém lyceu v Olomouci
a pak na Přírodovědecké fakultě UK s doktorátem
obhájeným na Akademii věd ČR. K oboru jsem se
dostal postupnou evolucí již odmalička, kdy jsem
vyrůstal mezi domácími zvířaty, cestou do/ze školy
chodil přes lesík (tehdy mi přišel tak obrovský a
tajemný), koukal na život okolo, kladl si otázky, proč
tu jsme takoví, jací jsme, snil o tom, jaký by byl svět,
kdybychom vypadali úplně jinak,… A pak jsem zhlédl
seriál „Nejvzdálenější místo na světě“ o dobývání
jižního pólu a tak nějak přijal ideu, že budu
polárníkem.
Od té doby jsem začal trampovat v zimě po horách,
stopoval vlky a rysy, první velkou cestu udělal
autostopem do Norska, odletěl do Jižní Ameriky a
koukal na Drakeův průliv, přemýšleje o tom třpytivém kontinentu někde na jihu.
Dostudoval jsem, začal pracovat na postgraduálu a domluvil si první výzkumný projekt na Antarktidě.
Během svých mládeneckých let jsem jezdil po celém světě. Vlastně jsem byl na všech kontinentech.
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Mgr ROBERT KALETA
Zmapovat život některých učitelů, kteří na naší škole
působí, nemusí být nijak jednoduché. Mgr. Robert Kaleta
zná naši školu již dlouho. Patří mezi žáky, kteří zde
dokončili povinnou školní docházku. To byl rok 1992.
Následovaly roky studií, kde získal odbornost v oblastech
pedagogiky a psychologie, geografie s didaktikou, tělesné
výchovy s didaktikou. Má licenci instruktora školního
lyžování, je oprávněn učit zdravotní tělesnou výchovu,
specifické poruchy učení a chování, se specializací na
kopanou a odbíjenou. Během dalších let získal řadu
osvědčení a certifikátů, obhájil státní jazykovou zkoušku z jazyka anglického, je odborníkem v oblasti
informačních technologií.
Mezi největší zajímavosti z Kaletova života jistě patří
dvaapůlletý pobyt v Království Saúdské Arábie, kde působil
jako učitel zdravotní a tělesné výchovy a plavání, vzdělával
a publikoval. Procestoval 25 zemí (Holandsko, Arabský
poloostrov, Omán, Katar, Bahrajn, Thajsko), půl roku žil v
USA. Na základě cestovatelských zkušeností organizoval
Cestovatelské večery v Orlové. O některé se podělil na
portálu Hedvábná stezka.
Robert Kaleta zažil na ZŠ Ke Studánce všechny tři
ředitele. Pana Františka Kněžíka jako žák, pana Ivo Bojase
jako kolegu a přítele a pana Milana Fuse jako ředitele školy
a kolegu.
LUKÁŠ HUDEČEK
„Na ZŠ Ke Studánce mám jen dobré vzpomínky. Do první
třídy jsem nastoupil v roce 1986 a školu opouštěl v roce 1994.
Budova školy ještě voněla novotou. O mé první krůčky ve výuce
se postarala p. uč. Burešová. V páté třídě už jsem za číslovkou
označující ročník měl písmeno A. Pod vedením třídní učitelky
Květoslavy Podané jsme byli takový zkušební ročník výběrové
třídy.
V dobrém vzpomínám na výuku českého jazyka a paní
učitelku Bialoňovou. V matematice jsme pak měli úžasnou paní
Maruškaničovou. Omlouvám se dalším vyučujícím, že je zde
nezmiňuji, ale tato dvě jména mi do dnešních dnů utkvěla
v paměti. Jsem rád, že jsem mohl absolvovat v závěru osmé
třídy výlet do zahraničí pro vybrané žáky všech orlovských škol.
Ve svých 15 letech jsem tak byl v Rakousku, Švýcarsku a Itálii,
čímž se mohl v roce 1994 chlubit málokdo. Na závěr bych chtěl
všem vyučujícím poděkovat za to, že mě skvěle připravili na život. I dnes ze znalostí, které jsem na základní
škole Ke Studánce získal, stále čerpám. Studánce přeji do dalších let jejího působení mnoho úspěšných
absolventů a jejím žákům skvělé a usměvavé kantory.“
Dnes pracuje v soukromé rozhlasové stanici HITRÁDIO ORION jako redaktor zpravodajství a sportovní
redaktor, je externím redaktorem redakce sportu ČT Ostrava, hlasatelem fotbalových utkání, komentuje
hokejová utkání Tipsport Extraligy pro Tipsport TV, je sportovním expertem regionální televize POLAR a od
března 2012 komentuje fotbalová utkání Gambrinus ligy.
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RADIM REPPER
Základní škola Ke Studánce je mou srdcovou
záležitostí. Krásných osm let jsem ukončil v roce 1995.
Spousta mých tehdejších spolužáků se stala později mými
životními kamarády.
Se Studánkou je spjata i má současná profese preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany
„Hasík“. Letos je to již sedmý rok, co jím provázím žáky
druhých a šestých tříd.
Pamatuji si na opravdu masivní počet prvňáčků. Píše
se rok 1986 a já nastupuji do třídy 1. E. Bylo nás tenkrát
tolik, že když onemocněla naše paní třídní, tak se celá
výuka musela přesunout do odpoledních hodin. Nemůžu
zapomenout na rok 1989, kdy jsme díky převratu přestali kantory oslovovat soudružko učitelko.
No a pak má vzpomínka na třídní učitelku paní Ivanu Janíkovou, jež se stala mému srdci nejbližší.
Napomohla tomu neskutečná shoda náhod, stala se mou oddávající v Rychvaldu a spojila tak můj život s mou
tehdejší přítelkyní v jeden pevný svazek. Dnes již doplněn dvěma krásnými dětmi.
Má profesní kariéra měla jasný směr již od druhé třídy. Měl jsem naprosto jasno, chtěl jsem se stát
požárníkem po vzoru svého taťky. Tenkrát se dnešním hasičům tak říkalo. A to se mi nakonec v roce 2002 i
splnilo. Úspěšně jsem odmaturoval na Střední průmyslové škole v Karviné a při práci si pak zvýšil svou
odbornost absolutoriem na Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku. Práce se mi stala velice
brzy i mým koníčkem a za žádnou bych ji nevyměnil.
Na základní školu budu vždy velice rád vzpomínat s tou největší pokorou, protože mi dala do života základ,
z něhož jsem mohl vyrůst a dospět v to, co nyní jsem.

Mgr. PETRA RAŠÍKOVÁ
Základní vzdělání dokončila na ZŠ Ke Studánce v roce
1996, středoškolská studia zakončila maturitní zkouškou na Gymnáziu
v Orlové v roce 1999 a v roce 2005 absolvovala Pedagogickou fakultu
OU, obor sbormistrovství - hudební výchova.
Na Gymnáziu a OA v Orlové vyučuje HV a je sbormistryní Smíšeného
pěveckého sboru Gymnázia Orlová, se kterým dosáhla vynikajících
úspěchů na celostátních i zahraničních soutěžích, dvakrát byl sboru
udělen titul Nejúspěšnější tým Moravskoslezského kraje. Jako učitelka
hudební výchovy rovněž působí na ZŠ K. Dvořáčka, kde vede dva
pěvecké sbory, Dětský pěvecký sbor Kopretina a Mládežnický sbor.
Již několik let také vyučuje sólový zpěv na ZUŠ J. R. Míši.
Je sbormistryní a zpěvačkou, spolupracovala rovněž s řadou
pěveckých sborů. (Sborové studio Permoník, Vysokoškolský pěvecký
sbor Ostravské univerzity, Pěvecké sdružení ostravských učitelek) S
pěveckými sbory navštívila festivaly a soutěže v Japonsku, Americe, Číně, Mexiku, Itálii, Švýcarsku, Polsku,
Slovensku, Španělsku, Francii, Německu a Anglii.
V současnosti je uměleckou vedoucí a sbormistryní pěveckého sboru Chorus Ostrava, který působí při
Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.
Mgr. Petra Rašíková obdržela několik ocenění za mimořádný dirigentský výkon a hlasovou kulturu.
Jako členka odborné rady NIPOS-ARTAMA Praha pro středoškolský sborový zpěv často zasedá v odborných
porotách sborových soutěží a lektorských sborech.
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MgA. HANA POPIOLKOVÁ
Ukončila základní školní docházku v roce 1997.
„Na co ráda vzpomínám… tak a si na devět krásných let na naší
základce, na super učitele a prostředí, na pěstitelské práce, jak
jsme hrabali v zemi a já jediná si nosila rukavice proti bodlákům a
kopřivám, také na výlety, které s námi naše třídní p. uč. Klčová
podnikala, na výtvarku a ilustrování školního časopisu….“
To jsou slova naší žákyně, která šla pevně za svým cílem, za
keramikou. Již po základní škole byla rozhodnuta. Po získaném
středoškolském vzdělání se specializovala dále. Absolvovala ateliér
Výtvarného zpracování keramiky a porcelánu na střední umělecké
škole, ateliér Sochařství, medailérství a grafiky na Akademii Sztuk
Pięknych ve Varšavě, ateliér Design keramiky a sochařství doc.
Pavla Jarkovského Fakulty užitého umění a designu na Universitě J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem a navazující magisterské studium na
UJEP. Získala tak titul MgA, magistr umění. A nyní má také titul
„maminka“, protože pečuje o půlroční dcerku Aničku.
Profesně má obrovský rozsah svého působení. Pracovala jako
lektorka a pedagog volného času a grafik v DDM Praha, jako
učitelka odborných předmětů keramika na SUŠ Ostrava, učila na
ZŠ Mendelova v Karviné, učila výtvarnou výchovu a keramiku
v ZUŠ Umělecké studio Praha.
Hanka se angažuje ve firmě Český porcelán, a. s., zúčastňuje se
soutěží (grafické řešení plakátů, propagačních materiálů), navrhuje
sanitární keramiku. Nyní žije a pracuje v Praze.

JAN TRELA
Absolvoval základní školu v letech 1988 - 1997.
K focení se dostal poprvé v roce 2007 a od roku 2011 se
věnuje pouze fotografování lidí. Oblíbeným stylem je
inscenovaná a umělecká fotografie.

V současnosti je členem bohumínského fotoklubu,
který pořádá několik výstav ročně. Také spolupracuje
s majitelem ostravské modelingové agentury, kde fotí
převážně extravagantnější náměty. Focení však pro
Honzu zůstává stále spíše koníčkem.
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Na „Studánku“, kterou opustila v roce
1997, vzpomíná i současná přední televizní
reportérka, moderátorka
LENKA PASTORČÁKOVÁ
„Už od základní školy jsem měla jasný
cíl – stát se novinářkou. O jiném povolání
jsem snad ani nikdy nepřemýšlela. Proto
jsem se pak na gymnáziu zaměřila
humanitním směrem. Maturitu mám
z českého jazyka a literatury, angličtiny,
historie a základů společenských věd. Na
gymnáziu mě ale kromě psaní začala
fascinovat i filosofie.
Proto jsem šla studovat na Masarykovu
univerzitu obory filozofie a historie. Ještě během studia na vysoké škole se mi naskytla příležitost nastoupit do
mediální agentury, o půl roku později jsem vyhrála konkurz na politickou redaktorku videozpravodajství ČTK,
později nastoupila na TV Nova, opět jako politická reportérka a později i moderátorka – „zprávařka“ Snídaně
s Novou. Později jsem přešla na TV Prima jako moderátorka televizní debaty Partie. Momentálně působím
v ČT. Připravuji reportáže do publicistického pořadu 168 hodin, mám na starosti sociální tematiku, v této roli
se cítím nejlépe.
Před sebou mám ale další velký cíl – stát se spisovatelkou. Momentálně vypilovávám psychologickou
novelu. Pořád ještě nejsem spokojena s poslední verzí, ale chtěla bych ji dostat ještě na vánoční trh.
Co se týče mých vzpomínek na ZŠ Ke Studánce, této škole vděčím za to, kde dnes jsem. Jmenovitě pak
učitelce Anatoli Březné, která je mou první vzpomínkou na tuto školu. Dodnes si pamatuji její přáníčka
s bompary, která mi posílala, když jsem doma ležela s chřipkou. Ale především mé díky patří pozdější třídní
učitelce Miroslavě Ociepkové a učitelce češtiny Pavle Tobolové. Tyto dvě dámy mě přivedly na myšlenku stát
se novinářkou a cíleně mě k tomu vedly a plně podporovaly.“
I Lenka již ve škole pravidelně přispívala do školního časopisu ECHO. Jeden z jejich mnoha příspěvků
najdete na www.kestud.cz.

IVA KUBANKOVÁ
Absolvovala naši školu v roce 2003.
Následovalo studium na orlovském gymnáziu,
poté Filosofická fakulta Ostravské univerzity (obor
český jazyk a literatura) a získání titulu Mgr. Titul
Ing. obhájila studiem na Ekonomické fakultě Vysoké
školy báňské (obor ekonomika a právo
v žurnalistice).
V letech 2007 – 2009 byla průvodkyní cestovního
ruchu a průvodkyní v kulturně historických
památkách (státní zámek Kynžvart, státní hrad a
zámek Český Krumlov)
Od roku 2010 pracuje v České televizi Ostrava jako
redaktorka, od 2012 jako moderátorka a redaktorka. Moderuje
Události v regionech a celostátní speciály. V roce 2015 např.
měla ve studiu představitele vlády Ing. Andreje Babiše, ministra
financí ČR a Ing. Dana Ťoka, ministra dopravy ČR, ohledně
dálnice D34.
Již coby žákyně 8. A třídy naší školy ve školním časopise ECHO
v roce 2001 vítala spolužáky jako zkušená redaktorka.

16

PATRIK NIEBROJ – „Vystavovat v londýnské Tate Modern je sen“
Naši školu navštěvoval v letech 1995 – 2004.
Maloval už jako tříletý kluk. Nejen na papír, ale na vše, co mu přišlo pod ruku. Začátky však nebyly snadné.
Výtvarné nadání u Patrika bylo do očí bijící již při přechodu na druhý stupeň.
V hodinách
výtvarné
výchovy
tvoříval sám, oddělen od ostatních ze
třídy. Díky paní učitelce výtvarné
výchovy Elišce Ulmanové dostal svůj
první vlastní stojan a volnou ruku při
kreslení. Byl velmi podporován a
uznáván. Proto při rozhodování, kam
na střední školu, ani chvilku nezaváhal
a nastoupil na Střední uměleckou
školu v Ostravě. Jako sedmnáctiletý
středoškolák zvítězil v národním kole
1. ročníku
mezinárodní
soutěže
mladých
výtvarníků
v Londýně.
Vítězné dílo, které autor pojmenoval
Opojení, bylo vystaveno v jedné
z nejprestižnějších světových galerií
moderního umění Tate Modern
v Londýně.

MgA. PAVLA JARŽEMBOVSKÁ
(KUCHAŘOVÁ)
Byla
pilnou
žákyní,
jedinečnou zpěvačkou již na
Studánce, kterou ukončila
v roce 2003.
Již zde měla jasno o své
budoucnosti, a proto se
přihlásila na studium na
Janáčkově
konzervatoři
v Ostravě, kterou zakončila
nejenom maturitou, ale i
absolutoriem, čímž získala titul diplomovaný specialista.
Ve studiu pokračovala dále na Ostravské univerzitě,
fakultě umění, katedře sólového zpěvu, získala titul BcA
(bakalář umění), státnice magisterského studia musela
z důvodu těhotenství o rok odložit.
Od roku 2011 žije s manželem v Opavě, kde je
členkou operního sboru Slezského divadla v Opavě
s povinností sóla. Momentálně ovšem na mateřské dovolené, neboť se jim narodila dcera Viktorie.
Za svůj profesní život zatím nastudovala sedm sólových rolí.
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JAN KOVALOVSKÝ
Honza ukončil základní školu v roce 2005 a pokračoval na Střední umělecké škole v Ostravě, kde se věnoval
designu. Ve studiu si tak liboval, že následovala studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ve svém oboru je
jako ryba ve vodě dosud, navrhuje, zúčastňuje se soutěží a výstav. Podílel se na designu vozu a grafickém
zpracování projektu Formula Student/SAE. To bylo v roce 2013 a stal se součástí týmu CULS Prague Formula
Racing.
V rámci konání prvního dne Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX v Brně byly
oceněny a předány ceny ve studentské soutěži GRAND PRIX MOBITEX . Jan Kovalovský získal 2. místo za
exponát Interiérová stolička. Jedná se o pevnou interiérovou stoličku složenou profilací jednoho kusu
plošného plastového voštinového sendviče bez lepení v alternativních barevných variantách. A to v rámci
projektu pro SPUR.
Zabývá se širokou škálou produktů od sedacího nábytku, až po automobilový design. Jeho velkým
koníčkem je technologie 3D tisku.
Těšíme se na další designérské skvosty od tohoto autora, našeho bývalého žáka.

PAVLA KADUCHOVÁ
Absolventka naší ZŠ v roce 2008. Velice úspěšná studentka s
všestrannými zájmy.
V oblasti vlastní literární tvorby na základní škole dosáhla
mimořádného ocenění. V roce 2007 se zúčastnila literární
soutěže Jána Kollára, kterou vyhlašuje Slovenský literární klub
pod záštitou velvyslance Slovenské republiky v ČR.
Dne 15. prosince 2007 se v Praze, v části Malá Strana, konalo
slavnostní vyhlášení výsledků. Ve všech kategoriích byli
vyhodnoceni tři žáci. Pavla se umístila na druhé příčce. Jako cenu
obdržela dvě tašky plné knih o české a slovenské literatuře a
navíc finanční odměnu 1000 Kč. V obou dalších kategoriích
(středních a vysokých škol) byly oceněny dvě slovenské dívky.
V současné době je studentkou kombinovaného oboru
Matematika se zaměřením na vzdělání Karlovy univerzity v Praze.
Zároveň pracuje na hlavní pracovní úvazek v italském hotelu
Sovereign poblíž Václavského náměstí jako recepční a noční
auditor administrativy hotelu. Ve volném čase cestuje do cizích
zemí, ráda vaří, vyrábí šperky a chodí na túry. Má ráda kulturu, ať
už muzea či divadla, hraní stolních her a inline bruslení.
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NADĚŽDA HLOUŠKOVÁ
Ještě před pár lety pilná a velmi osobitá žákyně naší školy. Dnes mladá dáma, vysokoškolačka, která
zasvěcuje svůj život umění. Po ukončení základní
školy v roce 2008 se rozhodla ke studiu na
soukromé Střední umělecké škole AVE ART
v Ostravě Hrabůvce, obor propagační grafik se
zaměřením na animaci.
Nadina přímočará a velmi citlivá povaha se
odráží i v jejím výtvarném výrazu. Námět blízkosti
člověka, okouzlení přírodou, tajemná zákoutí a
uličky jsou v obrovském kontrastu s expresí,
kterou do obrazů vkládá. Tvoří rychle, pod vlivem
emocionálních podnětů, nerada pracuje na díle
dlouho. Sama říká, že to, co vytvoří rychle, je ona
sama.
Nyní studuje na Pedagogické fakultě Ostravské
univerzity obor výtvarná výchova se zaměřením na
vzdělávání ve školách 3. stupně.
V roce 2011 vystavovala svoje obrazy společně
s Pavlem Barchanským v prostorách Komerční
banky v Ostravě, Ve školní Galerii Studánka měla v
březnu 2015 svou první samostatnou výstavu.
Výtvarná tvorba ji zajímá odmala, ale intenzivně se věnuje malbě dva roky.

Jmenuje se ŠÁRKA ZDVOŘILÁ
Od školky chodila na výtvarný kroužek, proto byla ráda,
když ji rodiče zapsali právě na Základní školu Ke Studánce.
Byla to škola zaměřená na výuku výtvarné výchovy a Šárka ji
navštěvovala v letech 2004 – 2011.
Reprezentovala
školu ve výtvarných
soutěžích.
Na
uměleckou dráhu se
ovšem nedala, zatím
si kreslí doma pro radost. Po absolvování Baron School se dala na
zcela jinou dráhu. Něco málo přes rok se pohybuje ve světě
modelingu. Nasadila si vysoký žebříček toho, kam bych se chtěla
dostat.
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SPORTOVCI
FILIP ŠTEFANKA
Opustil naši školu v roce 1993. V současnosti se prohání na orlovském ledě.
Zkušený hokejový obránce, který v Orlové s hokejem začínal. Filip je jedním z
nejslavnějších odchovanců orlovského klubu. Již v dorosteneckém věku si jej
vyhlédl Havířov, odkud posléze zamířil do Třince, kde poprvé okusil nejvyšší
českou soutěž mužů. Mimo Třinec si extraligu zahrál ještě v Havířově, Slávii
Praha a Vsetíně.
Kromě tuzemských soutěží okusil i ligy zahraniční. Navíc zavítal i do hokejově
velmi exotických destinací. Polská Osvětim v sezóně 2005/2006 nebyla z
našeho pohledu zdaleka ničím výjimečným, ale italské Benátky už nepatří mezi
nejčastější cíle českých hokejistů. Stále však svou exkluzivitou nestačí na Jižní
Koreu, kde Filip působil v ročníku 2007/2008.
Po návratu do vlasti zamířil do tehdy ještě prvoligového Havířova, pak se
mihnul v Třinci, ale v závěru sezóny 2009/2010 už zamířil domů do Orlové, kde
navíc působí jako vedoucí trenér HC Orlík – Orlová.

NIKOLA TOMANOVÁ
Na Studánku jsem chodila od roku 2002 do roku 2011. Bylo to
krásných 9 let zábavy, výtvarky, sportu, krásných zážitků a možná
i někdy učení. Samozřejmě učení bylo nejdůležitější a bylo lehce
zvladatelné díky skvělým učitelům, kterým bych chtěla velice moc
poděkovat za to, že mě chápali a respektovali to, že jsem hrála
závodně tenis a většinu času jsem strávila na turnajích a ne ve
školní lavici. Byli vážně moc hodní a ještě mě k tomu tenisu
podporovali.
Tenis hraji stále závodně. Můj největší úspěch bylo finále na
turnaji ITF do 18 let v Praze a semifinále čtyřhry ITF žen v Přerově.
Ve starších žákyních jsem vyhrávala "áčkové" a "béčkové" turnaje ve dvouhře, ale většinou ve čtyřhře. Jsem
mistryní ČR starších žákyň ve čtyřhře. V dorostu jsem se svoji stálou spoluhráčkou vyhrála ITF turnaje ve
čtyřhře do 18 let v Trnavě a v Chorvatsku. Byly jsme ve finále ve Slovinsku a v Praze. Mohly jsme být mistryně
ČR dospělých v roce 2014, ale vítězství nám uteklo o jeden
míček. Teď už zkouším hrát mezinárodní turnaje žen
dotované částkou 10 000 nebo 15 000 dolarů. Procestovala
jsem skoro celou Českou republiku a některé státy Evropy.
Jako například: Turecko, Řecko, Bosnu a Hercegovinu,
Švédsko, Dánsko, Německo, Španělsko a další. Mám hodně
úspěchů i neúspěchů za sebou, ale doufám, že i hodně před
sebou.
Na základku se ráda vracím, je tam skvělé prostředí,
přátelská atmosféra a nejlepší učitelé. Vždy když se tam
přijdu podívat, vrátím se do starých časů a cítím se tam jako
doma. Cituji učitele na Studánce: „Uvidíte potom sami, že na
základce to bylo nejlepší," a měli pravdu.
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I.

STUPEŇ

VE ŠKOLE PRÍMA
Jako prvňáčci se učíme spoustu nových věcí, např. číst a psát, o zelenině a ovoci a zdravé dobré svačince.
Od začátku roku je toho tolik nového. Ale stihneme si i přečíst pohádku nebo si něco krásného vyrobit. Každý
den je jiný, každý den je zajímavý. A to škola sotva začala. Jen si představte, co zažijeme příště! Už teď se
těšíme.
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ZÁPISY DO 1. TŘÍD
V roce 2008 proběhl netradiční zápis do 1. tříd s názvem „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
Děti procházely
zastávkami: U klauna,
Les Řáholec, U vodníka,
Dračí jeskyně, Kouzelný
most a Zlatovláska.
Na jednotlivých
stanovištích děti plnily
úkoly a za splněné
úkoly sbíraly do
cestovního pasu razítka.

Další netradiční zápis proběhl v roce 2010.
Tentokráte s názvem „O KOBLÍŽKOVI“
Děti plnily úkoly v rámci diagnostiky žáků na zastávkách:
U babičky, zajíčka, pejska, medvěda, lišky.
Za splnění úkolů obdrželi čerstvý koblížek a omalovánku.
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Zápis do prvních tříd v roce 2013 se nesl v duchu pohádky „O ŘEPĚ“
Děti plnily opět úkoly v rámci diagnostiky a tentokráte se zastavovaly:
U babi a dědy, U zajíce, U vlka, U medvěda a U lišky.
Za splnění úkolů děti obdržely keramickou řepu,
kterou vyráběli žáci v keramickém kroužku.
Zápisu se zúčastnil náš oblíbený ilustrátor Adolf Dudek.

PROJEKTOVÉ DNY
INDIÁNSKÝ DEN
V květnu 2010 bylo v 1. A u paní uč. Mgr. A. Březné a 1. B p. uč. Mgr. Š. Malcharové rušno. Do školy se moc
těšili nejen žáci, ale také rodiče, pro které bylo připraveno netradiční vyučování - Indiánský den. Všechny děti i
paní učitelky měly krásné indiánské kostýmy.
Paní učitelky seznámily děti s indiánským životem, indiánskými zákony a dalšími zvyky a tradicemi, které se
vážou k indiánům. Děti se učily indiánské zaklínadlo, vázat KIPU, básničky, čekala je písničková hádanka,
vyráběly papírové indiány a v matematice luštily indiánské příklady.
Během tohoto projektu jsme ocenili aktivní přístup dětí, které měly možnost uplatnit svou fantazii a
tvořivost ve všech oblastech. Cílem tohoto projektu bylo odbourat nudu a stereotyp ve vyučovacích hodinách.
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KLOBOUKOVÝ DEN
Klobouk není v dnešní době sice moc moderní, ale žáci 1. A a 1. B třídy společně s paní učitelkou
Mgr. A. Březnou a Mgr. Š. Malcharovou si řekly, že si 18. 5. 2006 nasadí klobouky a udělají si Kloboukový den.
Během celého dne si děti hrály s klobouky nejen v hodinách matematiky, čtení a psaní, ale také ve výtvarné
výchově a v pracovních činnostech. Na své děti se přišli podívat i rodiče.

JAHODOVÝ DEN
Obdobný projekt, který proběhl v roce 2009, zaměřený na
mezilidské vztahy. Průvodní pohádkou byla pohádka O dvanácti
měsíčkách. Projekt byl doplněn básničkou, písničkami a tvořivou
dramatikou.

Netradiční MDD - 2007
Znáte osobně nějakého ilustrátora dětských knížek? My ano. Žáci 1. B třídy byli pozváni do Městské
knihovny v Orlové, kterou navštívil ilustrátor Adolf Dudek, který kreslí a vymýšlí své krásné obrázky do
dětských knih a časopisů. Hodinové setkání s tímto malířem bylo moc veselé, hravé a hlavně poučné. Adolf
Dudek přesvědčil snad všechny děti, že malování je vlastně zábavné a hravé a že to zvládnou všichni.
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VEČERNÍČEK
Projekt paní učitelky
Šárky Malcharové z roku
2010 byl zaměřen na
pohádkové hrdiny, které
děti znají z Večerníčku,
doplněn čtenými
pohádkami, písničkami
a videopohádkami.
Děti soutěžily ve
večerníčkové soutěži –
chození po novinách,
skládaly večerníčkové
pexeso, vyplňovaly
večerníčkové sudoku,..
Na konci celého
projektu děti obdržely
večerníčkový dárek –
omalovánku.

JABLÍČKOVÝ DEN - třídní projekt 1. B
Od rána bylo hlavním tématem JABLKO. Ve čtení žáci skládali jablíčková
slova, trénovali grafomotorické cviky, jedním tahem nakreslili jablíčko a
hrušku. Řešili záhadu červíka, který hledal cestu ven z jablíčka, také si
zazpívali písničku Koulelo se jablíčko, ve výtvarné výchově si každý žák
vyrobil papírové jablíčko, které jsme nalepili na naši jabloň.

ČERTÍ ŠKOLA
je jedním z posledních mnoha projektů pro ty nejmladší, které paní učitelka Malcharová připravuje. V tento
den se vyučovalo jinak, čertovsky. Děti se prokázaly při vstupu do třídy čertovskou vstupenkou. Malí čertíci si
doma s pomocí svých rodičů připravili masky, ve kterých přišli do školy. Všichni byli natěšeni a vrhli se do
plnění pekelných úkolů z matematiky, českého jazyka a prvouky na multimediální tabuli, ale také luštili
křížovky a vyráběli papírového čerta. Protože po celý advent využíváme projekt České televize – Adventního
kalendáře, také tento den jsme plnili různé úkoly. Ke konci pohádkového dne byla dětem promítnuta
pohádka Čertův švagr.

VELIKONOCE
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Děti nejen malují velikonoční motivy, přání, ale i za spolupráce a pod dohledem svých třídních učitelek,
pečou velikonoční ozdoby, navštěvují v DK Orlová velikonoční výstavy, kde získávají inspiraci pro svoji další
práci.

BRUSLENÍ
Pro děti 1. a 2. tříd jsou, pod záštitou města a městské akciové společnosti SMO, připraveny lekce bruslení
na zimním stadionu. Všechny děti se moc těšily a užily si pobytu na ledu. Někteří žáci poprvé a někteří bruslili
již minulý rok.
Doufáme, že se tato akce stane tradicí.

DRAVCI
Již několikrát naši školu navštívila sokolnická skupina „Vancoš“. Vystoupení sokolníků je zaměřeno na
soužití člověka s přírodou a ukazuje historii lovu s dravými ptáky. K vidění byli orli, supi, káně, jestřáb, raroh,
poštolka, sovy a kondor. Žáci mohli pozorovat dravce v letu, pohladit si sovu a zkusit hebkost jejího peří,
někteří se dokonce zapojili do vystoupení, které bylo velmi pěkné, zábavné a hlavně poučné.
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ŽÁKOVSKÁ RADA
A je to tady, naše škola má narozeniny. A ne ledajaké, ale třicáté, kulaté.
K narozeninám se sluší blahopřát. Ke gratulantům se ráda připojí i Žákovská rada, která pracuje i v letošním
školním roce.
Žákovskou radu tvoří žáci, kteří jsou jmenováni třídními kolektivy. Scházíme se v pátky a plánujeme různé
aktivity a akce, které společně realizujeme. Velmi rádi děláme například programy pro Mateřskou školku
Radost, pro družinu nebo první třídy.
Nezapomínáme na významné dny. Třeba ke Dni Země jsme pořádali výstavu květin.
Kontrolujeme také výzdobu tříd a přezouvání žáků. Ale hlavním posláním Žákovské rady je vytváření a
udržování hezkých kamarádských vztahů ve škole.
Právě přátelské prostředí je pro všechny to nejdůležitější. Naše heslo je neztrácet humor, dělat
každodenní činnosti dobře a těšit se i z malých náhodných událostí.
Takže milá „Studánko“, krásné narozeniny!
Za ŽR Dagmar Murová
Příklad akce žákovské rady pro žáky prvních tříd. Připravili jsme si otázky a soutěže pro naše nejmenší žáky.
Obsahem byla hlavně pravidla bezpečnosti silničního provozu. Děti byly spokojené, peer-program se jim líbil a
my máme hezký pocit.

Akce ŽR:
Mezitřídní soutěže, Barevný týden, vánoční plesy, papučový ples, divadelní představení, talentmánie, Mikuláš,
Akce 72 hodin, Dny otevřených dveří, preventivní programy, workshopy, vědomostní soutěže, rozhlasové
relace, pomoc Mateřské školce Radost, akce pro děti z MŠ,…
Pořádají i sbírky pro Děti ulice, společnost Chrpa, Psí útulek v Orlové, spolupracují s dětským parlamentem.
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II. STUPEŇ
ECHO - ozvěna

Echo byl název našeho školního časopisu. Jeho vznik spadá do školního roku 1995/1996. Byl to odvážný
nápad
a nikdo z nás tehdy nevěděl, co se za ním skrývá práce. Krásných 10 let se mohli žáci naší školy podílet na
jeho tvorbě, zveřejňovat své příspěvky, ilustrovat jej.
U zrodu Echa stála paní učitelka Eliška Ulmanová a řada nadšenců. Mezi členy redakční rady například
patřili:
Martina Šarovská, Petr Mžíček, Jan Trela, Eva Fábryová, Hana Herdová, Kateřina Hradzská, Monika
Coufalová, Jana Šlachtová, Edita Renotierová. Ilustrátory byli Dana Gregovská, Katka Popiolková, Hana
Popiolková,…
Tvorbě ECHA nahrával i povinně volitelný předmět literárně-výtvarný seminář. To bylo zážitků, exkurzí,
besed, přednášek, společných tvůrčích schůzek…
Nebylo jednoduché vydat číslo Echa. Počítače nebyly, zato na psacím stroji se toho dalo naťukat…
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V listopadovém čísle roku 1995 se objevil tento článek:
Vážená paní učitelko Ulmanová, milá redakční rado,
Stalo se dobrým a pro mne milým zvykem, že se každý měsíc objeví na mém pracovním stole ECHO.
ECHO – náš školní časopis. A já vždy odložím stranou svou práci a začnu listovat ve vašem časopise.
Ne z povinnosti. Ze zájmu, protože vždy očekávám, co mě nejvíce upoutá. Ale pak začnu číst stránku po
stránce, nic nevynechám, protože vše je zajímavé, obsahově pestré a nápadité.
Líbí se mi slohové miniatury žáků, ráda se dozvím zajímavosti ze života třídních kolektivů, stejně jako
z rozhovorů se zajímavými lidmi. Vyluštím si i křížovky a v neposlední řadě se i poučím z kalendáře
významných osobností kultury. A víte, co ještě obdivuji na vašem časopise? Krásnou výtvarnou stránku.
Jednoduché obrázky jsou často vtipné, hýří nápadem a přesně dotvářejí charakter každého textu, ke kterému
jsou určeny.
Dočtu časopis. Vše na něm vypadá jednoduché a snadné, utvořené tak lehce a samozřejmě, protože – Už je
vše hotovo. Ale zdání klame. Za každým číslem časopisu jsou hodiny práce a námahy, začínající přemýšlením
nad náměty, sbíráním materiálů, tříděním a opravováním textů, výtvarným dotvářením – až vznikne hotové
číslo a objeví se další „ECHO“.
A tak chci za vedení školy, p. uč. Ulmanové a celé redakční radě poděkovat a vyjádřit uznání. A jejich
jménem požádat všechny naše žáky, aby prostřednictvím ŽR svými příspěvky, nápady a radami pomáhali
v jejich ne zrovna lehké práci.
, zástupce ředitele

Vzkaz „deváťáků“ – červen 1997:
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LITERÁRNÍ PRVOTINY

Miluji knihy. Mám ráda ty chvíle, kdy se sednu do měkkého křesla, vychutnávám si šálek voňavého čaje a
pročítám pomalu a vnímavě slova, věty, stránky. S úctou obracím listy a znova a znova se ponořuji do
napínavého děje. Každá knížka má své kouzlo. Vždycky, kdy otvírám novou knížku, uvědomím si, kolik času,
trpělivosti a úsilí stála spisovatele, který tento klenot napsal. Závidím spisovatelům. Spisovatelé jsou vlastně
„ozdobou“ nejen naší země. Spisovatelé bývají velmi chytří a vnímaví lidé, kteří dovedou upoutat čtenáře a
vzít je s sebou do světa hrdinů, lásky, porozumění, ale i zla a nenávisti.
Někdy se sama sebe ptám: “Přežijí knihy další tisíciletí, nebo nám je nahradí televize, rádia a videa? Co se
stane, když lidé přestanou číst knížky a přestanou vnímat okolí, protože nebudou vědět, jak dál? Vždyť knížka
je to nejkrásnější, co naplňuje náš život, a proto chraňme si prosím to poslední, co nám ještě zbylo.“
Martina Šarovská, 9.B, 1997

Fotografie
Tato fotografie pro mne znamená mnoho. Na tomto místě se odehrávaly naše klukovské bitvy. Dům, který
vidíte v pozadí fotografie, patří naší přítelkyni Natálii. Při našich bitvách kluci doufali, že Natálie vyhlíží z okna a
hodnotí, jací jsou hrdinové. Lodě nám vypůjčil strýc Karel. My jsme ale ne vždy válčili, naše lodě pro nás
znamenaly něco jako druhý domov, ze kterého se daly přímo lovit ryby nebo tam taky pěkně živořit. Když
pršelo, tak jsme pádlovali pod most, kde jsme kreslili všelijaké obrazce, a každý, kdo tamtudy proplouval, žasl
nad barevností okolních zdí.
Vzpomínám na první zážitek. Přijel jsem ke strýci na prázdniny a on mi dovolil plout, kam chci. Plný nadšení
jsem skočil do loďky a pádloval ze všech sil. Vtom mne obklopili nějací habani a převrátili mne. Zdáli připlul
chlapec, skočil za mnou a vytáhl mne na břeh, kde jsme zalezli do mírně profukujícího lesa.
A tak jsem nalezl přítele. Jmenoval se Mirek a já s ním prožil ještě mnoho nebezpečných, ale krásných chvil.
Lukáš Koch, 9. A, 1999
Můj vztah k rodičům
Dopřát dětem všechny věci, které si přejí, je v dnešní době pro rodiče velká finanční zátěž. Kámen úrazu je
v tom, že dnes se finanční možnosti rodin od sebe markantně liší. Některé děti dostanou, co si přejí, ale
většina má jen to základní. A to často vede k rozporům mezi rodiči a dětmi. Není to však můj případ. Dokážu
se smířit s tím, co mám. Není to málo, ani moc.
Dalším problémem je, když rodiče nutí své děti, aby odváděly nepřiměřenou část práce v domácnosti. I
s tím mám trochu zkušenost. Vadí mi to, ale dokážu se s tím nějak vyrovnat. A zájmové kroužky? Někteří
rodiče přihlásí své děti do kroužku, kde dělají to, co je vůbec nezajímá, nebo co dokonce nesnášejí. Ještě před
rokem jsem do jednoho takového kroužku chodil a nemohl jsem přesvědčit své rodiče, že je to ztráta času, že
se k tomu stejně nikdy nevrátím a nikdy dovednosti z kroužku nepoužiji. Nakonec jsem je přemluvil.
Vidím, že i přes různé střety si jsme s rodiči velmi blízcí.
Vojtěch Piš, 8. A, 1999

Na čem jsem závislá?
Není to ani tak závislost, jako spíše láska k přírodě a zvířatům, především ke koním. Tuto lásku jsem asi
zdědila po svém dědečkovi, který měl koně velmi rád a přál sít svého. Koně se mi líbily od dětství, začala jsem
se o ně zajímat více a chodila se o ně starat. Na koních obdivuji jejich tichou povahu, oddanost, která často
člověku chybí. I koně jsou různorodí jako lidé. Někteří klidní a rozvážní, jiní tvrdohlaví a divocí. Někteří
dokonce kousnou či kopnou, avšak příčinou takového chování je opět většinou zlý člověk. Slíbila jsem si, že se
této závislosti na koních nikdy nevzdám. Uchovám si ji do konce života, protože mi poskytuje uklidnění a
radost.
Jak se říká, nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.
Ilona Drögslerová, 9. A, 2000
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Kniha – nejlepší přítel člověka
Je mým přítelem ve chvílích samoty, smutku i radosti. Je rádcem, který vždy poradí a zároveň, jako tichý
společník, moje názory nevyvrací zbytečnými poznámkami. Je to mlčící, tichý přítel, který, mám dojem, dnes
velmi rychle mizí z povědomí lidí, hlavně mladých.
Myslím, že by si lidé měli udělat alespoň chvilku času na knihu a nebrali ji jen jako materiál, ze kterého se
mají učit. Vždyť sama historie knihy je velmi bohatá a nebýt knih, co bychom dnes věděli o zašlých civilizacích?
Pevně doufám, že kniha v silné konkurenci televize, videa a počítačů obstojí i dnes, nevymizí z lidského
života a bude dál lidem sloužit jako jedna z nejpříjemnějších forem zábavy a vzdělávání.
Kamil Ochodek, 9. A, 2000 (vítěz celoroční soutěže o nejlepší příspěvek)

Způsob života na Ukrajině a v ČR
Naše rodina se přestěhovala do ČR v roce 1998. Ten rok znamenal pro mě a pro mou rodinu velmi mnoho,
protože jsme se museli přizpůsobit novému stylu života a to nejde tak snadno. Přestože rodiče byli v ČR již
několik let přede mnou, ovládl jsem řeč a všechno, co s tím souvisí, dřív než oni (tím se nechci chlubit).
My jsme se přestěhovali z Ukrajiny ze dvou důvodů. Prvním byly finance, ale nejdůležitější byl ten fakt, že
80 km od nás se stala nehoda v Černobylu (příliš jsem se neradoval tím, že se přestěhujeme, spíš mě to
děsilo). Na Ukrajině lidé žijí obyčejně, prostě, mnoho z nich má příbuzné na vesnici a tohle jim pomáhá přežít,
zatímco lidé v ČR, kteří bydlí ve městech, nakupují v supermarketech a v hypermarketech. Ukrajinci pilně
pracují, ale jejich práce se jim nevyplácí, to znamená, nedostávají výplatu, a když ano, tak dostanou to, co měli
dostat před 1,5 rokem. Ale vidím, že tento problém se rozšiřuje i do dalších evropských zemí. Lidé na Ukrajině
jsou většinou štědří, dobrosrdeční a spravedliví. Na Ukrajině není diskriminace, rasismus, antisemitismus atd.
Zavítá-li cizinec do společnosti, tak mají všichni radost, stejně jako v ČR. Umějí se radovat z každé maličkosti.
Z mého pohledu se mi zdá, že Češi jsou většinou přátelští lidé a všechno berou s humorem, a to se mi na nich
líbí.
Ukrajinci jsou lehce manipulovatelní, na rozdíl od Čechů, kteří stojí tvrdě na zemi a nikdo je nepřinutí
k tomu, aby udělali to, co nechtějí. Lidé na Ukrajině nechtějí mít problémy, jako např. válku, nepokoje,… pouze
chtějí vést normální způsob života, protože jim stačí až po uši výbuch Černobylu.
Jurij Vjačeslavovyč Struk, 9. B, 2000
ŠKOLA
Slovo škola slyším už devět let skoro každý den. Stala se pro mne druhým domovem a startem k novému
životu, možná úspěchu nebo zklamání. Vzpomínám si, jak jsem šel do školy první den. Plný zvědavosti, naděje,
co asi po mně budou chtít, budu úspěšný? Měl jsem strach a zároveň jsem se těšil na nové lidi, prostředí a
hlavně kamarády. První den nám moje první učitelka Lenka Stěpanivna řekla: „Vy, milé děti, už máte dvě
maminky. Jenu doma a jednu ve škole. A to jsem já.“ Tuto větu si budu pamatovat navždy. Víte, já už si vlastně
devět let říkám, kdy ta škola skončí, a teď si po těch devíti letech uvědomuji, že se mi nechce. Nechce se mi jít
na jinou školu, nechce se mi poznávat jiné lidi, nechce se mi dobývat si srdce nových kamarádů. Kdybych měl
tu moc, poradil bych všem: nespěchejte dospívat, dospělí jsou divní a nemají takový smysl pro humor. Chtěl
bych se zase octnout v první třídě a užívat si všeho (teď bych už věděl, čeho). Té krásy, co jsem měl kolem
sebe!
Po příchodu na ZŠ Ke Studánce se můj život změnil. Uvědomuji si, co z mé minulosti má, a nemá pro mě
smysl. Musel jsem se naučit česky psát, číst i myslet. Nebylo to snadné. Po škole jsem se chodil doučovat.
Zpočátku se mi nevedlo, ale věděl jsem, že mě s českým jazykem čeká ještě dlouhá cesta, tak jsem se musel
prát. Můj kamarád Jurij Struk z Ukrajiny se česky naučil rychleji a lépe, ale také pilně studoval a nakonec se mu
to vyplatilo.
Také si myslím, že škola Ke Studánce je jedna z nejlepších škol na světě, protože má nejlepší učitele, i když
jsem si to donedávna neuvědomoval, jako vy si to neuvědomujete teď. Škola je prostě pramen znalostí a vy se
nesnažte ten pramen uzavřít, protože ty znalosti jsou nad zlato.
Michajl Michajlovič VORYNKA, 9. B, 2001
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ŽÁCI UČITELŮM
MŮJ UČITEL
Mám několik oblíbených učitelů. Ale ten nej – je jen jeden; pan učitel Kněžík. Vzpomínám si na den, kdy
poprvé vstoupil do naší třídy a s respektem na něj pohlédlo 26 párů očí. Od tohoto dne vstupoval do této třídy
několikrát týdně a učil nás chemii. Kromě chemie mě však naučil také něčemu jinému - postoji k životu.
V době, kdy nás učil, jsem prožívala složité období svého zatím krátkého života, pubertu. Hodně mě to
změnilo a přiznám se, že škola byla poslední, co mě zajímalo. Pan učitel se mnou o tom několikrát mluvil, a
když jsem si uvědomila, že mu opravdu záleží na tom, co dělám a jak se chovám, začala jsem se snažit všechno
napravit. Nejsem stejná, jako jsem bývala, ale myslím si, že se mi něco přece jen změnit podařilo. Proto mám
toho učitele ráda, a přestože nás neučí už 2 roky, pro mě je to ten nej-učitel.
Nejen každý učitel, ale každý člověk má své chyby. A tak i na tomto učiteli se jistě najde několik chybiček.
Jenže jak vzpomínám, nemůžu si na žádnou, která by stála za řeč, vzpomenout. Pro mě tento učitel prostě
zůstane člověkem, který mi do života hodně dal.
Lenka Pastorčáková, 9. D, 1998

DĚKUJEME VÁM
Bylo by na místě, abych jako žákyně deváté třídy pronesla pár slov k váženému učitelskému sboru. Neměla
by to být jen obyčejná slova – děkujeme vám, že jste nás něco naučili. Mělo by to znamenat mnohem více.
Děkujeme vám za to, že jste nám každý všední den nechali místo, i když malinké, pod střechou naší super
školy. Děkujeme vám, že jste si pro nás udělali čas, když bylo třeba, a že jste si ve vašem srdíčku našli kousek, i
když ne moc velký, k tomu, abyste nás vyslyšeli. A doufám, že na nás budete vzpomínat jen v dobrém.
Děkujeme vám za to, že jste se nevzdali poslání učit, protože to je velký dar od Boha.
Děkujeme vám za to, že jste nás učili vnímat, žít a mít rád a nežít jako štvaná zvěř.
Věřím, že jste to s námi neměli vždy lehké, ale člověk je člověkem, když umí odpustit. A já pevně věřím, že
nám odpustíte.
A proto: „V á ž e n ý u č i t e l s k ý s b o r e, d ě k u j e m e v á m z a v š e!“
Silvie Cintavá, za celou 9. C, 1999

VŠECHNO JEDNOU KONČÍ
Devět! Obyčejná číslice a může znamenat tolik věcí!
9 dětí, 9 skleniček, 9 poznámek, nebo také 9 let na ZŠ.
Je to dost dlouhá doba na to, abyste dospěli a nechali tu kousek sebe. Těch krásných 9 let nám nikdo
nevezme. Nikdo snad nezapomene na svůj první den ve škole, když kráčel vedle maminky a tatínka s malou
dávkou trémy a postupně se seznamoval s novými přáteli, učiteli a učebnicemi. Přes jednoduchá slova se
dostával po složitá souvětí a z lehkých matematických příkladů až po těžké slovní úlohy a rovnice. A najednou
je to pryč. Zbudou vzpomínky. Je to, jako bychom opouštěli svou druhou náhradní matku. Ty tam budou doby,
kdy nás učitelé vodili za ručičku a říkali, co smíme a co ne. Po nás přijdou další a další a titíž učitelé se budou
snažit převychovat ty mladší. Vlastně je to od nich docela velká oběť.
Co jsme se jich natrápili, přidělávali jim starosti.
A naše třídní? Ta s námi zkusila. Ale vydržela. A těch výletů, co jsme zažili! Děkujeme , paní učitelko.
Děkujeme ti, školo, za vše, co jsi pro nás udělala. DĚKUJEME.
Jana Šostoková, za deváté třídy, 2000
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NÁŠ ROZHOVOR
Téměř pravidelnou rubrikou ECHA byl ROZHOVOR s osobností, kterou si redaktoři vybrali.
Leden 1997 – rozhovor s folkařem JAROMÍREM NOHAVICOU – výběr
§ Máte nějaké vzpomínky na Orlovou?
„Orlová! Vybaví se mi malá klubovna SSM, kde jsem kdysi hrával. Hrál jsem také v kině
Vesmír a v Domě kultury. Mám tam hodně dobrých přátel. Nedávno mi můj přítel pan
Kolatek, pocházející také z Orlové, opravil heligonku, na kterou hraji v některých písních.
Mezi „orlovské přátele patří i paní knihovnice a další z té doby, „když jsem ještě pil.“
§ Proč jste začal zpívat?
„Hrozně mě to bavilo a pořád ještě baví. Co vás baví, strávíte s tím spoustu času.
Může vás bavit cokoliv, třeba spaní, ale baví vás to. A toto budete dělat ve svém životě a
představte si, že za to dostáváte ještě peníze. Vážně rád hraju už 15 let, zpívám a skládám
písně.“
§ Jaký byl váš první koncert, měl jste trému?
„Už ve škole na výletech, besídkách, na gymnáziu jsem zpíval. Takže trému jsem neměl. Byl jsem zvyklý
zpívat „z očí do očí.“ Bylo to nádherné, když publikum začalo zpívat a tleskat. V té době jsem si uvědomoval,
že se můj život mění.“
§ Chodíte rád do přírody?
„Velmi rád! V Komorní Lhotce jsou velké a krásné svahy. Zpíval jsem naplno. Vlkům to nevadí a medvědi
tam nechodí. A v Karviné je to zrovna tak.“
§ Jaký je váš vztah k Českému Těšínu?
„Žiju tam, bydlím tam a jsem tam rád už 17 let. Jsem lákán tím městem a ruchem. Mám rád nejvýchodnější
cípek země – Orlovou, Havířov, Karvinou a Český Těšín. Je tam příjemné žít.“
Po velmi vyčerpávajícím rozhovoru nám Jarek Nohavica zahrál některé své písně. Po první písni najednou
přerušil zpívání a řekl: “Jednu otázku jste mi vůbec nepoložili: Pane Nohavico, jak se vám u nás líbí?“
„Líbí!“
sestavila Martina Šarovská z 9. B

LIDÉ NEZÁVODÍ, ALE DOBÝVAJÍ POUŠŤ
S Petrem Ligockým jsme se seznámili v hodině
výtvarného semináře při jedné z besed. Kdo ho nezná,
měl by vědět, že se jako nejmladší účastník, společně
se svým bratrancem, pokusil zkrotit a dobýt poušť
v závodě RALLYE DAKAR – AGADES- DAKAR 97. Jako
svobodný dvaadvacetiletý muž v Americe zajišťoval
s bratrancem veškeré prostředky a auto potom jen
dovezl do ČR zkontrolovat. Před velkým závodem, který
je čekal, museli být naočkováni proti zrádným
nemocem.
K lásce k autům byl naveden už odmala, protože jeho otec se auty zabýval a syna bral na závody. Přípravy
na Dakar trvaly jen půl roku, a tak jim nic nebránilo vyrazit vstříc nebezpečí. Až na nějaké to nečekané
dobrodružství na letišti se v pořádku dostali až na start. Na osobu museli mít 5 litrů vody, ale od organizátorů
jí dostali pouze 1,5 l a zbytek si museli sehnat sami. A v poušti se voda platí zlatem. Trasa, která se mění z roku
na rok, je dlouhá 8500 km. Již v 1. etapě měli defekt, což jim na náladě nepřidalo, ale také neodradilo a cestou
ještě stihli zachránit motorkáře, uvíznutého pod motorkou, a dát mu zbytek vody, která ani jim nestačila.
Nabit dojmy a poznáním se zúčastnil i závěrečného ceremoniálu, i když závod nedokončil. Během
přestávek se seznámil se světovými esy.
A co příští rok? Přece pojede zase!

Iva Machálková, 9. B
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GALERIE STUDÁNKA
Rok 2005 odstartoval zaměření školy na rozšířenou výuku výtvarné výchovy. Jedním z nejlepších
motivačních prvků v tomto směru bylo dozajisté vybudování školní Galerie Studánka. Poprvé v naší výstavní
síni vystavovali naši bývalí žáci, kteří se vydali po ukončení ZŠ na uměleckou dráhu.
Galerie si však našla v životě školy svoje pevné místo. Každoročně proběhlo několik výstav, které vždy
zahajovala slavnostní vernisáž. V prvních letech přicházeli hosté sporadicky, časem však příznivců výtvarného
umění přibývalo.
V měsíci dubnu 2015 to byla 28. výstava.
Je velmi potěšující, že zájem autorů o vystavování v naší galerii stoupá, zvyšuje to erudovanost našich žáků
i věhlas naší školy.
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VÝSTAVY VE ŠKOLNÍ GALERII ZŠ KE STUDÁNCE V ORLOVÉ
Rok
2005
2006
2007
2008
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Autor, skupina
Absolventi naší školy
Blažena Niemcová
Marek Siekiera
Adolf Dudek
Petr Šigut
Ivo Dostál
Bronislav Kaleta
Jindřiška Růžičková
Fotoskupina K4 – Portrét
Marek Siekiera
Václav Šípoš
Magda Lišková
Sylva Česlarová
Studenti Ostravské univerzity
Fotoklub Orlová
AVE art Ostrava
Fotoskupina K4 – Architektura
Jaroslav Vacl
Marie Talíková
František Szymonik
Beata Tomas
Fotoklub Orlová
Renata Fučíková
Vladislava Šrámková
Eva Dudová
Šárka Zwardoňová
Markéta Kubiková
Rita Pavelková
Jaroslav Kozel
Dita Maruscáková
Roman Gabrysz
Jitka Gřešková
Naděžda Hloušková
Jarka Rybová

Jiná aktivita
20.výročí
Sochání s Miro Požarem

Sochání s Miro Požarem u nás ve škole

Hana Duchková - Marionety

Malování na hedvábí s Veronikou Smužovou

IRIS Vsetín – malování vánočních ozdob
Roman Prokeš – Knihtisk
Projekt Káva-čokoláda

26.výstava

Poděkování
Již od otevření pobočky Muzea Těšínska v Orlové přicházejí na výstavy a akce žáci a
jejich pedagogové ze ZŠ Ke Studánce. Děti a mládež se u nás vzdělávají nejen prohlídkou
tematických výstav, ale také plněním úkolů v pracovních listech, dále formou soutěží, her
a výtvarných workshopů.
Mgr. Eliška Ulmanová navštěvuje se svými žáky vernisáže výstav a kromě pravidelných
účastí na výtvarných workshopech zpestřuje svým žákům hodiny výtvarné výchovy
kreslením vystavených exponátů v naší výstavní síni.
Pravidelně se setkáváme také s dalšími pedagogy z této školy. Z prvního stupně ZŠ je to především paní
Šárka Šteffková, z druhého stupně ZŠ pak Mgr. Jela Široká.
Děkuji všem pedagogům ZŠ Ke Studánce, i těm, které jsem nejmenovala, za jejich přízeň a skvělou
spolupráci a těším se na setkání s nimi i jejich žáky na dalších našich výstavách a akcích.
Za Výstavní síň Orlová
Petra Juřicová
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VÝTVARNÉ AKTIVITY
SOCHÁNÍ
Pískovec, dláta, kladiva, majzlíky, rašple. To vše jsme potřebovali na sochařských sympóziích pod vedením
sochaře Miro Požara. Zapojili jsme se několikrát do akcí sochání, kterých se zúčastnili žáci škol z celého
regionu. Můžeme být hrdi na sochy z pravého českého pískovce, které vytvořili naši žáci vlastníma rukama a
které dosud zdobí chodby naší školy.

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM STUDÁNKA
Projekt, který umožnil dětem nevšední zážitek mimo školní budovu s netradičními pracovními prostředky.
Důraz byl kladen jak na složku uměleckou, estetickou, technologickou, ale také na zážitkovou a sociální –
spolupráce dětí různého věku, vzájemná pomoc.
Pracovním materiálem tentokráte byly
bloky z ytongu.

PLENÉRY
Se zaměřením školy na výtvarnou výchovu se otevřely i možnosti každoročních týdenních pobytů dětí v
krásné přírodě Beskyd – tzv. plenéry. Pobytu byly spojené s výtvarnými činnostmi, každoročně se jich
zúčastnilo zhruba 60 žáků naší školy z prvního i druhého stupně. V kouzelné beskydské přírodě žáci objevovali
své tvůrčí schopnosti prostřednictvím přírodní krásy a tvořivých činností.
Nahlédněte do studnice jejich tvorby.
Kresba, malba, kombinované techniky, studie krajiny, fantazijní tvorba, místní architektura, koláže z
přírodnin,…
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MALOVÁNÍ FASÁDY ŠKOLY
Psal se rok 2006. Omšelé venkovní omítky naší školy, jejich neustálé poškozování a ničení nás přivedlo na
myšlenku pomalovat si školu podle sebe. Nebyli jsme na to sami. Připojily se k nám děti z polského Rydultowa,
které na levou část fasády namalovaly pohádkové výjevy.
My jsme výzdobu pojali různoroději, objevují se tam pohádkové motivy, ale i barvy, štětce i abstrakce.
Práce nás velmi bavila a dobrý pocit nám zůstal mnoho let.

BUS BUDE!
Takto jsme nazvali akci, kterou vyhlásilo město Orlová pro žáky základních škol. Jednalo se o malování
autobusových čekáren. My jsme dostali na starost AZ Zátiší. Do této superakce se zapojil i náš dlouholetý
přítel, ilustrátor a animátor Adolf Dudek, rodák z Frenštátu pod Radhoštěm. Přestože jsme v soutěži
nezvítězili, vnímáme „tu naši“ čekárnu stejně za nejlepší!
Stejnou akci jsme zopakovali po dvou letech, kdy jsme pomalovali čekárnu Věžáky a ozvláštnili tak sídliště.
E. Ulmanová, A. Březná
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MALUJEME NA HEDVÁBÍ, DRÁTKUJEME,…..
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JAK SE DĚLÁ KNIHA
Není nadto, než ukázat dětem vše v reálu – tak, jak to vzniká. Výtvarník, herec, loutkář, znalec kaligrafie,
ale také ohromný bavič Roman Prokeš z Drahotuší u Olomouce přivezl s sebou alespoň padesátikilové
monstrum – tiskařský lis. A tak jsme se seznámili s tím, jak se dělá tisk z výšky, jedna z nejrozšířenějších
grafických technik.

VÁCLAV ŠÍPOŠ
Výtvarník na volné noze, karikaturista, fotograf.
Živí se kreslením portrétů, jezdí po republice na jarmarky, kreslí
pro firmy.
Spolupracuje delší dobu se soukromou hudební školou
Musicale jako výtvarník, dělá tabla, pozvánky, plakáty.
Vystavuje portréty, krajiny, kreslený humor, reportážní
fotografie již od roku 1982. Uplatnil se také jako ilustrátor několika
básnických sbírek brněnských autorů.
Získal několik cen na salonech kresleného humoru.
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PROJEKTY - EXKURZE
Z mnoha akcí, probíhajících každoročně na Studánce vybíráme pouze namátkou:
13. únor 2009 probíhal ve stylu RETRO

LOUČENÍ SE STARÝM ROKEM
Poslední školní den roku 2013 oslavili naši žáci v krásně vyzdobené školní jídelně při zábavných soutěžích,
tanci a zpěvu vánočních písní a koled. Nejdůležitější událostí celého plesu bylo vyhlášení vítěze školní soutěže
o nejlepší nové LOGO školy a předáním slíbené odměny, kterou byl toužebně očekávaný TABLET. Soutěže o
nové LOGO se zúčastnilo 56 dětí školy. Po dvoutýdenním tajném hlasování všech žáků, zaměstnanců školy a
hostů Dne otevřených dveří byl vybrán jako nejlepší návrh žákyně 4. B třídy Terezy Podzemné. Nové LOGO
výstižně vypovídá o novém přírodovědném zaměření naší školy.

5. prosinec patří každoročně MIKULÁŠI.
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DUBEN – MĚSÍC EKOLOGIE
Celý měsíc duben se každoročně na naší škole nese v duchu ekologické výchovy. Co můžeme dát naší Zemi
k jejímu svátku?
Nejen hodiny výtvarné výchovy jsme věnovali problematice třídění odpadů, otázkám týkajících se životního
prostředí, hovořili jsme o recyklaci.
Vrátil se k nám Tonda Obal, aby nás opět proškolil na téma třídění odpadu, a to celou školu. Tento
vzdělávací program je zaměřený na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci. A my jsme nezůstali
pozadu, ve spolupráci s žákovskou radou jsme aktivity doplnili o výtvarný workshop, kino s ekologickými
dokumenty a eko-test. Jsme přesvědčeni, že „třídění má smyl“ a naše děti budou získané informace
uplatňovat v každodenním životě. Žáci 2. stupně připravují dopoledne plné zábavy a poučení, spjaté s ekologií,
tříděním odpadů,..

DEN ZEMĚ
Naše škola již tradičně pořádá akce spojené s celosvětově uznávaným svátkem naší planety. Letos naši žáci
uskutečnili roztomilou akci, pod záštitou paní učitelky Murové v kooperaci se žákovskou radou, při níž mohli
předvést své nejzajímavější kytičky. Vloni to byla celoškolní výstava našich domácích mazlíčků pod záštitou
paní učitelky Dumbrovské.
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SÁZÍME STROMY
Zasaď strom, postav dům,…
Aby kořeny našich deváťáků nezůstaly pouze v našich myslích, stává se tradicí, že deváťáci před svým
ukončením školní docházky, jako pokračování jejich života na základce, vysadili strom. Akce se konala v letech
2010 a 2011.

PŘÍRODOPIS NÁZORNĚ A V PRAXI
Hodiny přírodopisu se rozhodli zpestřit žáci 7. A a 6. B třídy studiem přímo v CHKO Beskydy. V září 2013
vyrazili žáci se svými kantorkami na výpravu do lesů Beskyd. Cestou přes Frýdek – Místek navštívili expozici
zdejšího muzea, kde se seznámili s historií regionu Beskyd, řemesly, tradicemi a samozřejmě přírodovědnou
expozicí, která byla velmi bohatá a zajímavá

UKLÍZÍME V LESE
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ŠKOLA V SOBOTU PONĚKUD NETRADIČNĚ
V sobotu 24. 11. 2012 uspořádali učitelé neobvyklou akci. Nabídli žákům a jejich rodičům řadu atraktivních
činností. Pro rodiče mohlo být zajímavé pozorovat svoje i ostatní děti, jak pracují a chovají se v kolektivu.
Jednotlivé učebny se proměnily na tvůrčí dílny, kde si děti vytvářely vánoční ozdoby, pekly cukroví, naučily
se nové výtvarné technice-quillingu, tvořily v keramické dílně, zpívaly se sborem. Kromě toho mohly poznávat
Saúdskou Arábii očima p. uč. Roberta Kalety, který v zemi několik let pobýval.
Pod vedením učitele mohli žáci pracovat v počítačové učebně, poznávat přírodu a s chemií se seznámili
také v jiném úhlu pohledu.
Zajímavý byl i projekt metodičky prevence p . uč. Murové, s níž si mohli rodiče i děti popovídat o různých
problémech, zhlédnout film a prostudovat osvětové materiály.
Váženým hostem byla účast chráněné dílny MANLOMKA pod vedením paní Šafránkové.
Její členové nejen přivezli nádherné výrobky (hračky, polštářky, šperky a jiné drobnosti), ale děti si mohly
také vyzkoušet tvorbu krásné ozdůbky na šaty.
Podle reakcí rodičů i žáků můžeme konstatovat, že akce se nám vydařila a můžeme přemýšlet o další.

72 HODIN
Žáci devátých tříd naší školy se opět zúčastnili akce 72 hodin pod záštitou České rady dětí a mládeže, která
je celostátním koordinátorem této akce.
Akce probíhá po celé ČR od 9. do 12. 10. 2014. Úkolem je uspořádat po celé ČR co nejvíce dobrovolnických
projektů. Čistí se parky, opravují autobusové zastávky, pomáhá se lidem apod. V posledních dvou letech se do
projektu zapojilo více než 30 000 dobrovolníků v téměř 600 projektech. Zhruba polovina zapojených byla
právě ze základních či středních škol.
Naši žáci ve spolupráci s paní učitelkou Dagmar Murovou a žákovskou radou si vybrali projekt „Veselá
pomoc dětem z MŠ Radost“. Společně s dětmi a učiteli uklidili venkovní areál školky a poté dětem za odměnu
připravili několik soutěží, na jejichž konci děti čekala sladká odměna.
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DEN BEZPEČNOSTI
Pořadatelé akce „ Dny bezpečnosti“ připravují pro žáky velmi pestrý program. Na jeho průběhu se podílejí
složky – městská policie, Sbor dobrovolných hasičů Orlová, Červený kříž, vojáci (KBP Palcát a ČsOL).
Děti si ověřily svoji tělesnou zdatnost, šikovnost, vědomosti. Absolvovaly osm stanovišť, z nichž
nejatraktivnější a nejzábavnější byla Střelnice Corrado – střelba z airsoftových zbraní na vybrané cíle.
Žáci odjížděli velmi spokojeni, plni zážitků a nových poznatků.

BESEDA O REVITALIZACI ZELENĚ V ORLOVÉ
Se znepokojením jsme se žáky naší
školy sledovali odstraňování velkého
množství stromů a keřů podél hlavní
komunikace od orlovské nemocnice
v Orlové-Lutyni až po restauraci Horník
v Orlové-Porubě. Na otázky proč – nám
mohla odpovědět paní Květoslava
Vítová z odboru životního prostředí
MěÚ Orlová.
DEN KÁVY A ČOKOLÁDY
V měsíci říjnu jsme dovršili spolupráci na projektu Den kávy
a čokolády s Městskou knihovnou v Orlové, který v rámci
Euroregionu Beskydy organizovala polská partnerská knihovna
v Czechowicich - Dziedzicich.
Projekt probíhal od jara do podzimu 2013 a byl určen
veřejnosti a školám. Žáci naší školy se projektu zúčastnili, a
protože také přispěli svým dílem – výtvarnými pracemi
inspirovanými kávou, ale také malovanými a kreslenými přímo
kávou, byli jsme účastníky i posledního posezení – jak jinak, než
u kávy. Přestože je našim osmákům většinou třináct, s kávou už
své zkušenosti mají.
Na akci se o nás v knihovně postarali odborníci a studenti ze
Střední školy Dakol Petrovice, kteří pro nás připravili nejen vynikající sladké pohoštění, ale součástí naší
návštěvy bylo fundované povídání o kávě i její praktická příprava zkušeným baristou. A chutnalo všem.
Poděkování patří našim knihovnicím z MěK Orlová, ale také hostitelům z Dakolu.
SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU KNIHOVNOU
Městská knihovna v Orlové nám byla vždy výborným partnerem. Množství besed, výukových programů,
soutěží...
Nedávno dlouhodobý projekt čtenářské gramotnosti zapojil několik ročníků našich žáků do práce s knihou a
internetem. Knihovnice naučily naše žáky dokonale se orientovat ve vyhledávání, objednávkách i práci s
internetem.
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Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech
MSK) realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je neinvestiční, investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v
partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských středních škol se
základními školami v Moravskoslezském kraji.

EXKURZE BRNO 2014
Dvoudenní zájezd odstartovala exkurze v Zetoru, kde jsme v nově postavené galerii poznali historii i
současnost podniku. Na vlastní kůži mohli žáci porovnat a také vyzkoušet historické, ale i současné modely.
Žáci si prohlédli hrad Špilberk a poznávali kasematy a historii vězeňství na tomto slavném hradě.
Druhý den absolvovali exkurzi v TDS Turn s.r.o., která se zaměřuje na výrobu horizontálních a vertikálních
soustruhů. Zde se opět naši nejstarší žáci seznámili s provozem a veškerým zázemím úspěšné strojírenské
firmy. V druhé části dne se vydali do Punkevních jeskyní a na ponornou řeku Punkvu.

V rámci NatTechu se naši žáci i ve školním roce 2014/2015 zapsali do kroužků, které nám zprostředkovávají
naši středoškolští partneři, SŠTaS Karviná a GOA Orlová.
Jsou kroužky: elektrikář, strojní a ruční obrábění kovů, truhlář, modelář, robotika a fyzikální seminář. Tyto
aktivity budou dále podporovány dalšími vzdělávacími akcemi, workshopy a exkurzemi. Věříme společně s
žáky, že tento rok bude přinejmenším úspěšný a přínosný, tak jako minulý rok.
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NatTech -DOPRAVNÍ VÝCHOVA
V rámci uvedeného projektu třída 3. B navštívila areál Dolních Vítkovic v Ostravě.
Přihlásili jsme se na školní projekt zaměřený na dopravní výchovu. V učebně U6 si děti opakovaly znalosti
dopravních prostředků a zhlédly řadu zajímavých filmových záběrů. Žáci pracovali ve skupinách, stavěli se
stavebnicí Lego, kreslili dopravní prostředky a křižovatku. Zhlédli i expozici „nádraží“ a následně expozice
všech typů dopravních prostředků.

NatTech - BUDIŽ SVĚTLO
Osmé třídy se zúčastnily akce, kterou připravili lektoři z Dolní oblasti Vítkovic, na které hlavním tématem
bylo – co je to světlo a jak ho vnímáme. Žáci se zamýšleli nad rychlostí světla, nad vzdálenostmi ve vesmíru,
základním pojmem se stalo světlo a to, co díky němu skutečně vidíme a co už je pouhý optický klam. Dozvěděli
se i to, jak vidí svět různá zvířata, zjistili, jak na nás působí optické klamy, zpracovávali zadané úkoly.
Výuka se žákům líbila, neboť nešlo jen o výklad informací, ale řadu poznatků sami hledali na tabletech,
zapisovali, zakreslovali.
NatTech - ROBOTIKA PODRUHÉ
Od doby, kdy si K. Čapek vymyslel pro svoji hru RUR slovo robot, uplynulo již mnoho času. Jak slovo robot,
tak i jeho představitelé se „přestěhovali“ ze sci-fi literatury do našeho života a natrvalo se v něm usadili.
O tom se přesvědčili i naši páťáci, kteří opět v oblasti Dolních Vítkovic absolvovali akci „Roboti v našem
životě“. Nejenže poznali oblasti, kterých se robotika přímo dotýká, ale měli možnost si sami sestrojit vlastního
robota, naprogramovat ho a v praxi vyzkoušet, zda plní příkazy zadané pro jeho činnost. V závěru akce si
s roboty, které řídili pomocí tabletu, zahráli dokonce robofotbal.
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EXKURZE V NOŠOVICÍCH
V roce 2012 žáci devátých tříd vyrazili na exkurzi do Nošovic. Dopoledne jsme navštívili firmu Radegast.
Přestože výklad průvodce byl zajímavý, prohlídka samotného závodu nás nenadchla. Možná proto, že valná
část provozu byla mimo provoz.
To odpolední exkurze v automobilce Hundai, to bylo něco jiného! Prošli jsme lisovnou, svařovnou,
montážní halou. Zcela nás fascinovalo to, že při vstupu do haly jsme viděli kotouče plechu a při výstupu z haly
vyjížděly nové vozy. Něco neuvěřitelného!

EXKURZE – VIADRUS a.s.
Žáci devátých tříd měli možnost poznat zblízka těžkou práci v hutnictví a železárenství. Podařilo se nám
zorganizovat netradiční exkurzi ve VIADRUSU Bohumín, který je zaměřen na výrobu kotlů, radiátorů a
podobných produktů. Dostali jsme se přímo do provozu, kde nám byla velmi podrobně a zajímavě popsána
výroba všech výrobků. Po celou dobu našeho poznávání, zejména v hale, kde se slévalo, jsme museli být ve
střehu. Řidiči vysokozdvižných vozíků, ale i jeřábníci museli být také na pozoru, poněvadž nejsou zvyklí na tak
velkou skupinu zvědavců. Nakonec naši žáci konstatovali, že tento obor je dřina, a věří, že se dostanou na
střední školy, kde bude větší klid.

EXKURZE DO STANICE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ
V rámci vyučovacího předmětu Cvičení z přírodopisu, jsme 17. 10.2012 podnikli exkurzi na Stanici mladých
přírodovědců v Karviné. Zde se nás ujali velmi milí průvodci, kteří nám ukázali prostory Stanice a zdejší zvířecí
mazlíčky chované dětmi, které se zapojují do místních kroužků. Měli jsme možnost se s některými zvířátky
pomazlit, např. s králíky, morčaty různých ras, potkany a činčilami. Velkým zážitkem byli plazi, zejména
možnost pohladit hada byla lákavá a odvážlivci se našli. Zajímavý byl také chov papoušků a opic, zastoupených
nosály a makakem.
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SPORTOVNÍ AKTIVITY
LYŽAŘSKÉ KURZY
Mesit je jméno hotelu v Horní Bečvě, na který se na Studánce nezapomíná. Již několik let zde téměř každý
žák sedmé třídy stráví šest krásných dní, které mu celkově změní pohled na sníh, zimu, hory a lyžování. V
posledních třech letech objevují i kouzlo snowbordingu, využívají ski areál Rališka, který je vhodný jak pro
začátečníky, tak pro pokročilé.
Hlavním organizátorem, vedoucím, instruktorem je již několik let Mgr. Robert Kaleta.
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OZDRAVNÉ POBYTY
Celotýdenní ozdravné pobyty absolvují jak děti z prvního, tak z druhého stupně. Většinou do přírody vyjíždí
společně celý ročník. Osvědčilo se i složení „malí“ a „velcí“. Starší děti se zodpovědně starají o ty mladší,
pomáhají jim, jsou jim příkladem. Atmosféra všech pobytů je zcela odlišná od života žáků ve škole, pro děti i
učitele je pobyt mimo školní budovu nenahraditelným prožitkem. Je to o poznávání sebe samých, kamarádů i
pedagogického sboru.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – 2011 – 2. ročník

STARÉ HAMRY –Dům Sv. Josefa – 2014 – 4., 6., 7. ročník

GRŮŇ – 2012 – 5., 6. ročník
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TROJANOVICE – 2011 -6., 7. ročník

TYRA – Penzion Požárník – 2013 – 3., 5. ročník

PUSTÉ ŽIBŘIDOVICE – 2013 – 8., 9. ročník
Cesta do Jeseníků probíhala za téměř třicetistupňového tepla a trvala docela dlouho. Nádherná krajina
Hrubého Jeseníku obkolopuje miniaturní vesničku Pusté Žibřidovice, kde snad opravdu lišky dávají dobrou
noc. My si však na konci světa nepřipadáme, ubytování je velkolepé….

Jsou to jen zlomky nádherných chvil strávených mimo školní lavice uprostřed úžasné přírody. Pokud chcete
vidět více, zde je odkaz na úložiště fotografií mnoha dalších akcí: www.kestudance.rajce.idnes.cz
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
Bylo jich mnoho, proto uvádíme namátkou ty nejlepší sportovní výkony – prvenství v různých sportovních
odvětvích. Ceníme si umístění nejen na 1. Příčce, a všem žákům, kteří bojovali za naše barvy, děkujeme.
1998 Městské kolo - vybíjená mladších žákyň
MK – vybíjená starších žákyň
1999 Městský přebor – vybíjená – starší
žákyně
MK – florbal – mladší i starší žáci
2001 Pohár SOU Baron School
2003 1. ročník fotbalového turnaje ZŠ
2004 MK - sálová kopaná, vybíjená, střelba
ze vzduchovky
2005 MK - střelba ze vzduchovky – Sýkorová
2006 MK - vybíjené
2007 MK - minikopaná, vybíjená,
Městský přebor – halová kopaná – starší
žáci
Stolní tenis – Nikola Tomanová,
Simona Ježíšková, Tereza Sýkorová
Markéta Kubátová – aerobic cup
Štafetový běh 8 x 250 m
Pohár rozhlasu – mladší žáci
2008 Stolní tenis – Nikola Tomanová, Simona Ježíšková, Tereza Sýkorová
Městské kolo - florbal – mladší dívky
Sálová kopaná
MK – vybíjená – mladší žákyně
2009 Mrštná veverka – Patrik Marcinčin
Pohár rozhlasu – starší žáci
Městská kola - Sálová kopaná, vybíjená, minikopaná
MK – minikopaná – starší žáci
2010 Stolní tenis – Nikola Tomanová, Simona Ježíšková, Tereza Sýkorová
MK – florbal – starší žákyně
2011 MK - Preventan cup – vybíjená – 1. stupeň
Okresní kolo - Preventan cup – 1. stupeň ZŠ
MK – Florbal cup – starší děvčata
2012 Atletický trojboj – 1. stupeň ZŠ
2013 Pohár rozhlasu – mladší žáci
2014 Atletický trojboj 4. – 5. tříd ZŠ
Městské kolo v minikopané – starší žáci
2015 Florbal – Okresní kolo starších žáků
Florbal – KRAJSKÉ KOLO – 3. místo
První místo z deseti nejlepších družstev florbalistů v okrese
Karviná a třetí místo v Moravskoslezském kraji! To je zatím
největší školní sportovní úspěch. Naše družstvo, pod vedením
pana učitele Roberta Kalety, zvládlo celý turnaj na jedničku.
Navíc nejlepším střelcem celého turnaje byl vyhlášen náš
Jan Motloch z 9. A.
Děkujeme a gratulujeme.
Družstvo ZŠ Ke Studánce:
Tomáš Kříž, Jan Motloch, Adam Blaník, Jakub Šťastný, Vítek
Suder, Tomáš Pomkla, Jiří Michalík, Vojtěch Rusnák, Patrik
Slonka, Filip Daněk a Daniel Renta
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DRUŽINA
Od roku 1985 je družina nedílnou součástí provozu školy.
Koncem srpna se sešlo 6 vychovatelek na úplně nové škole: Waltraud Blinková, Ivana Wronová, Renata
Macurová, Drahomíra Nováková, Liběna Greplová, Hana Michalcová. Rok na to Ivanu Wronovou nahradila
Renata Křehlíková a Renatu Macurovou nahradila Ivana Skočová.
Čekala je dřina při dokončovacích pracích, aby nové žáčky přivítaly v čisté, útulné a upravené družině. A
povedlo se. Pro děti připravovaly spoustu akcí:
Vánoční besídka
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§
§
§
§
§
§

Velká sběrová soutěž
Módní přehlídky
Výlety do okresního města
Sportovní utkání ve vybíjené
Vycházky spojené s opékáním párků

§
§
§
§

Besedy s vojáky, myslivci,..
Exkurze do pekárny v Doubravě
Soutěže - „Buď fit“, Branné závody
Mikuláše

§

Pálení čarodějnic

§

A spousta jiných aktivit
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Zdobení stromečku

Zelená stezka
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Karneval

Roboti už jdou

Veverka

Keramický kroužek

Večer se strašidly
Děti se odpoledne převlékly do masek, celé odpoledne měly „Strašidlácké běsnění“, večer proběhla soutěž
o nejhezčí strašidlo, stezka odvahy, večeře, osobní hygiena a večerka. Ano, pochopili jste správně, děti v
družině trávily noc! Tato akce je mezi dětmi velmi oblíbená a proběhla již několikrát.
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GALERIE VZPOMÍNEK
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61

62

63

64

65
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PROMĚNY
Říjen 2007 – rekonstrukce školní jídelny

Červenec 2012

Září 2012

Ani naše škola se nevyhnula modernizaci. V rámci projektu EU byly kmenové třídy vybaveny počítačem s
dataprojektorem a promítacím plátnem, odborné učebny interaktivní tabulí. Jedna ze dvou počítačových
učeben byla vybavena novými výkonnými počítači a interaktivní tabulí.
Došlo i k rozsáhlým rekonstrukcím odborných učeben fyziky, chemie a přírodopisu. Jako první se
rekonstrukce dočkala učebna fyziky, díky dotace vypsané Nadací ČEZ – Oranžová učebna.
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POČÍTAČOVÁ UČEBNA

UČEBNA CHEMIE
Únor 2015

Květen 2015

UČEBNA PŘÍRODOPISU
Únor 2015

Květen 2015
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - současní

UČITELÉ od roku :
1985 :

Sekretariát:
1994: Pavelková Jitka

Březná Anatoli
Folvarčná Jarmila
Ochmanová Soňa
Ulmanová Eliška

Ekonom:
2014: Slavíková Petra
Školník:
1987 : Kaduch Petr

1986 : Foltýnová Světluše
Szczepanská Alena
1987: Kramná Vlasta
1988: Murová Dagmar
1989: Ošelda Martin
1991: Klčová Jana
1992: Malcharová Šárka
Janíková Ivana
1994: Ociepková Miroslava
1996: Široká Jela
Šteffková Šárka
2004: Dumbrovská Hana
2005: Kaleta Robert
Dudová Lea
2006: Václavíková Radka
2009: Tyrajová Barbara
2010: Jaglářová Martina
2012: Fus Milan
2013: Janík Filip
2014: Šostoková Martina

Uklízečky:
1992 Bubová Marie
1998: Vejvalková Božena
1999: Fábryová Pavla
2003: Wróblová Eva
2006: Galgaňáková Eva
Hudečková Jarmila
2008: Spáčilová Pavlína
2015 Kučerová Bohdana
Školní kuchyň:
1985: Michalcová Věra
1995: Jurčeková Dagmar
1996: Ciencialová Dagmar
2000: Sedláčková Vladislava
2001: Bocková Šárka
2003: Malerzová Renáta
Gojná Kristina
Szeligová Renata
Kolková Radka
Konvičková Alena,
2003: Kleiberová Zdena
2009: Durčáková Monika
2010: Sečková Lucie
2014: Kubienová Jitka

Školní družina - vychovatelky:
1985: Křehlíková Renáta
1986: Greplová Liběna
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY od roku 1985
Ředitelé školy:
Kněžík František
Bojas Ivo
Fus Milan

1985 - 1991
1991 – 2012
2012 - dosud

Zástupci ŘŠ:
Levová Miroslava
Janetová Marie
Junová Zdenka
Folvarčná Jarmila
Bialoňová Jana
Malcharová Šárka
Ošelda Martin
Janíková Ivana

1985 – 1990
1986 – 1990
1988 – 1990
1990 - 1992
1990 - 2004
1993 - 2001
2004 - 2012
2012 - dosud

Pedagogové :
Masopust Petr
Bittmanová Krista
Růžičková Ilona
Katolický Bohumír
Tvardková Marcela
Glinzová Hana
Slívová Šarlota
Motlíková Květoslava
Junová Zdenka
Solichová Alena
Wotkeová Jarmila
Bialoňová Jana
Pyrchalová Vanda
Burešová Milena
Baletková Marie
Golombková Viléma
Sikorová Jana
Habrmanová Dagmar
Adamcová Renata
Podaná Květoslava
Sumíková Ivana
Matýsková Eva
Dostál Jiří
Bardoňová Jana
Przybylová Šárka
Jeřábková Eva
Mašková (Dedková)Šárka
Maruškaničová Taťána
Salamonová Helena
Macurová Karla
Minarovičová Kateřina

1985 - 1986
1985 – 1988
1985 - 1990
1985 – 1991
1985 – 1991
1985 – 1992
1985 – 1993
1985 - 1994
1985 - 1995
1985 - 1996
1985 - 1996
1985 – 2004
1985 – 2008
1985 – 2009
1986 - 1987
1986 - 1987
1986 - 1988
1986 - 1989
1986 - 1993
1986 - 1996
1987 - 1988
1987 - 1995
1987 - 1999
1988 - 1991
1988 – 1992
1988 – 1993
1988 - 1995
1988 - 1997
1988 - 2001
1989 - 1993
1989 - 1993

Štěrbová Jarmila
Vandriaková Lucie
Rumpelová Svatava
Stejskal Jan
Plecháčková Jaroslava
Szarowská Jarmila
Mutherová Jolana
Kiková Jolana
Franioková Pavlína
Kalíšková Michaela
Knžík František
Uherek Karel
Zátopek Jan
Karkošková Ilona
Štefková Monika
Steuerová Jarmila
Herdová Eva
Tobolová Pavlína
Kűbelová Květoslava
Kotabová Brigita
Podešvová Yvona
Rzeszutková Iveta
Kubicová Pavlína
Sohrová Šárka
Kubešová Ilona
Jurdinová Jana
Matyášová Šárka
Dvořák Zdeněk
Nikelová Markéta
Valová Tereza
Jeřábek Jan
Jarošová Jitka
Gráfová Lenka
Kráčmar Michal
Herdová Zuzana
Návratová Lucie
Starostka Michal

1989 - 1994
1989 - 1995
1989 - 1997
1989 - 1999
1989 - 2005
1990 - 1994
1990 - 1998
1991 - 1993
1991 - 1998
1991 - 1999
1992 - 1999
1992 - 1994
1992 - 2012
1993 - 1994
1994 - 1995
1994 - 1996
1994 - 1996
1994 - 2000
1994 - 2000
1994 - 2001
1994 - 2004
1994 - 2009
1996 - 1997
1996 - 1997
1996 - 1999
1996 - 2001
1996 - 2014
1997 - 2000
1999 - 2000
2002 - 2003
2005 - 2009
2005 - 2010
2006 - 2012
2006 - 2008,
2008 - 2009
2011 - 2012
2012 - 2014

Asistenti pedagoga:
Šimšová Ivana
Krištofíková Viola
Žišková Emílie
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2000 – 2001
2001 – 2002
2006 - 2007

Vychovatelky
Wronová Ivana
1985 - 1986
Budniková Dagmar
1985 - 1986
Blinková Waltraud
1985 - 1994
Nováková Drahomíra
1985 - 1989
Michalcová Hana
1985 - 1989
Matyášková Šárka
1986 - 1994
Dedinská Zuzana 1987 - 1990
Vilhelmová Eva
1988 – 1990
Vicherková Taťána
1989 - 1993
Nováková Marie
1989 - 1994
Šnokhousová Marie
1989 - 1994
Poledníková Kateřina
1990 - 1994
Staňková Helena
1992 - 1994
Křehlíková Dagmar
1994 - 1995
Volfová Petra
1998 - 1999
Švikruhová Marie
1998 - 2001
Sanáková Renata
1999 - 2001
Huráčová Klára
2010 - 2011
Sekretariát:
Marklová Růžena
Pavelková Jitka

1985 - 1994
1994 – dosud

Ekonom :
Krejčová Radmila
Sečková Miroslava
Slavíková Petra

1993 - 1996
1994 - 2014
2014 - dosud

Valenová Anežka
Čečotková Anna
Žáková Danuše
Martínková Irena
Knyblová Emília
Peikertová Jarmila
Metelková Marie
Slovincová Danuše
Báťová Miluše
Strachotová Miluše
krátkodobé zástupy
Prchlíková Marie

1985 – 1987

Úklid:
Kantorová Jana
Wasniovská Ilona
Diwiszová Marie
Pytíková Libuše
Murinová Marie
Grečná Margita
Hanusková Žofie
Miková Ludmila
Machálková Antonie
Švestková Zdeňka
Bochníčková Milada
Haroková Miloslava
Brenkusová Anna
Smolková Olga

1985 – 1987
1985 – 1986
1985 – 1987
1985 - 1989
1985 - 1991
1985 - 1992
1985 - 1996
1985 - 2000
1985 - 2003
1985 - 2006
1987 - 1992
1987 - 2005
1987 - 2007
1988 - 1991

1991
1992
1992
2001
1995
1996
1998
2006
2008
2000

1997 - 2002

Školní kuchyň :

Provozní zaměstnanci:
školník
Černý Jaroslav

1989 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 2006 1996 -
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vedoucí
Křehlíková Zdeňka
Giecková Ivana
Šupolíková Anna
Burová Květa

1985 2007 2002 2003 -

1996
2010
2003
2005

pracovnice kuchyně
Voltnerová Hana
Szkanderová Věra
Ticháčková Josefa
Miczková Anna
Trojanovičová Ilona
Spáčilová Anna
Čiefová Alena
Garábová Dagmar
Peterová Marie
Čtvrtková Dagmar
Kotrlová Lenka

1985 1985 1985 1988 1990 1990 1991 2003 2003 2003
2013 -

1994
1995
2000
1997
1993
2010
2000
2009
2012
2014

ABSOLVENTI
2015
9. A / Třídní učitel: Miroslava Ociepková
Blanik Adam, Hanáčík Bronislav, Medlen Patrik, Michalík Jiří, Motloch Jan, Ostruszka Jáchym, Pomkla Tomáš,
Suder Vítek, Šťastný Jakub, Cabadajová Karolína, Gawlasová Monika, Gebková Henrieta, Kuncová Nikol, Palová
Barbora, Pavlištíková Jana, Pěgřimočová Sarah, Peterková Eliška
9. B / Třídní učitelka: Dagmar Murová
Ciosk Jan, Daněk Filip, Drigel´ Rostislav, Firuášek Marek, Kupec Robin, Kuzník Jan, Pilch Jakub, Renta Daniel,
Rusnák Vojtěch, Slonka Patrik, Žiška Ondřej, Kalinová Barbora, Laurincová Karolína, Smětalová Amálie,
Štefanková Lucie, Závorková Kristýna
2014
9. A / Třídní učitel: Mgr. Barbara Tyrajová
Glac Dominik, Karkoška Jan, Lichý David, Malota Nikolas, Matros David, Sikora Richard, Straka Matěj, Tetůr
Marcel, Bajtková Denisa, Bašová Nikola, Krainová Romana, Kupczaková Anna, Letalová Eva, Palová Tereza,
Trnková Jennifer, Vlčková Kateřina, Wawrziczková Petra
9. B / Třídní učitel: Mgr. Jana Klčová
Botur Tomáš, Bystroň Matěj, Čečotka Tomáš, Ježíšek Daniel, Jirava Jakub, Klimek Petr, Majtán Petr, Melikant
Radoslav, Mirkovský Jakub, Podhrázský Rostislav, Sobotík Dalibor, Spratek Miroslav, Tetůr Michal, Zelina
David, Kazáriková Hana, Krůlová Aneta, Kubátová Alžběta, Kuzňarská Petra, Stroblová Markéta
2013
9. A / Třídní učitel: Mgr. Robert Kaleta
Durčák Patrik, Harok Adam, Klvač Lukáš, Matlak Jan, Nosian David, Novák Jan, Novotný Roman, Potyš Patrik,
Šupík Daniel, Trentin Nikolas, Gavlasová Michaela, Hamplová Karolína, Hanáčíková Kristýna, Hanusková
Carolina, Janečková Nicola, Krainová Darina, Oravcová Tereza, Pčolárová Dominika, Rewendová Alena,
Riedlová Nikola, Závorková Nikola
9. B / Třídní učitel: Mgr. Hana Dumbrovská
Augustýnek Simon , Bugel Daniel, Černoušek Lukáš, Kovář Pavel, Matloch Martin, Olšar Vojtěch, Piperek
Lumír, Sedláček Tomáš, Zamiška Ondřej, Benkovská Zuzana, Klepková Lucie, Kozlová Denisa, Pazdziorová
Dominika, Pilchová Adriana, Pokorná Markéta, Požárková Kateřina, Prchalová Michaela, Prchalová Michaela,
Zajacová Aneta
2012
9. A / Třídní učitel: Mgr. Ivana Janíková
Brynda Tomáš, Burzyk Rostislav, Depta Martin, Dubnický Patrik, Glogovský Daniel, Hammer Josef, Horehleď
Daniel, Kozák Petr, Nguyen Pavel, Pastorek Jan, Šídlo Marek , Švajda Jiří, Vašíček Matěj, Bočanová Pavla,
Dubnická Karolína, Gabrielová Jana, Meixnerová Sandra, Meixnerová Sára, Nogová Nikola, Pipreková Zuzana,
Podolská Nikola, Slámová Nela, Šťastná Drahomíra, Zapletalová Kateřina, Žílová Michaela
Z nižších ročníků: Hanák Daniel, Polevič Daniel, Kalinová Iva, Kisliková Natálie
2011
9. A / Třídní učitel: Michal Kráčmar
Balogh Dominik, Demjanovič Adam, Genco Ondřej, Jochymek Dominik, Kříž Michal, Mencel David,
Zdražil Petr, Bajtková Dominika, Gorgolová Barbora, Honzová Barbora, Horváthová Dorota, Hýbnerová
Renáta, Koběrská Lucie, Krausová Darina, Orlová Petra, Smiejová Kristýna, Tomášková Marta, Wróblová Klára,
Zdvořilá Šárka, Srba Michal, Ligenza David, Válková Nikola, Pavlovová Marie
9. B / Třídní učitel: Dagmar Murová
Číž Filip, Heczko Martin, Kaňák Jakub, Kawecki Ondřej, Klimek Adam, Klimek Vojtěch, Móro Michal, Tomala
Michal, Angyalová Zuzana, Cmorjaková Lucie, Daňková Michaela, Ježíšková Simona, Kovářová Veronika,
Labová Nikol, Pomklová Daniela, Sikorová Kristýna, Smolková Lada, Toboláková Gabriela, Tomanová Nikola
Z nižších ročníků: Maček Dominik, Kmeťová Andrea
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2010
9. A / Třídní učitel: Mgr. Ivana Janíková
Klemens Stanislav, Košecký Lukáš, Muryc Tomáš, Nedelkov Jan, Pastorek Tomáš, Sakmar Jan, Škuta Robert,
Šupík Jan, Tomeček Bartoloměj, Wojcik Jaromír, Glogovská Nikola, Matějíčková Kamila, Procházková Adéla,
Skovorodina Anna, Šipková Lenka, Tenglerová Svatava, Van-Lulová Anna
9. B / Třídní učitel: Mgr. Jana Klčová
Bartoš Václav, Buchta Dominik, Dehner Michal, Gukert Jan, Laurinc Libor, Matocha Radek, Platek Tomáš,
Podolský David, Servus Pavel, Vašut Marek, Vidra Jan, Wróbel Jakub, Závišek Ivan, Knězková Veronika, Krůlová
Jana, Liczmanová Markéta, Miženková Erika, Plašilová Nikola, Slámová Yvona
2009
9. A / Třídní učitel: Miroslava Ociepková
Bakota Adam, Gabzdyl Jiří, Graběc Marek, Graběc Patrik, Janko Martin, Marcinčin Patrik, Minařík Petr, Plíva
Daniel, Pokoba David, Ručil Radek, Sikora Tomáš, Szczepanski Vojtěch, Šabacký Jan, Tobolák Ondřej, Bryndová
Nikol, Cintavá Jiřina, Kozlová Nikola, Kuzmová Soňa, Majtánová Nikola, Mokrá Lucie, Nguyenová Martina,
Pelánová Veronika, Plašilová Kamila, Rewendová Renáta, Siekierová Klára
9. B /Třídní učitel:
Brežina Lukáš, Bystrický Milan, Ciasnocha Patrik, Hawran David, Homolik Lukáš, Kadlčík David, Kanaloš Michal,
Kozel Lukáš, Kucharčík Michal, Kupka Tomáš, Móro Daniel, Pakosta Tomáš, Parák Karel, Sarganek Martin,
Báťová Lucie, Matějovičová Aneta, Nováková Lucie, Pomklová Lenka, Wollerová Veronika, Vala Tomáš, Palová
Michaela, Sobotík Bohuslav, Deptová Barbora, Mičulková Tereza, Válková Lucie
2008
9. A / Třídní učitel: Mgr. Ivana Janíková
Babík Jan, Bukovský Luděk, Kovařík David, Kupczak Jan, Papuga Jan, Požárek Pavel, Šíbl Jiří, Talášek Antonín,
Brokešová Klára, Buštová Markéta, Dziková Daniela, Gřešáková Kristýna, Hamroziová Kateřina, Hloušková
Naděžda, Chroboková Hana, Kaduchová Pavla, Kovářová Natálie, Kunčická Adéla, Mokrá Kateřina, Peikertová
Nikol, Slonková Petra, Šíblová Zuzana, Švédová Michaela, Wiechecová Nela
9. B / Třídní učitel: Mgr. Jan Zátopek
Babík Ladislav, Boďa David, Goszij Martin, Lhotský Tomáš, Ojha David, Prchal Petr, Sedláček Lukáš, Smolka Jan,
Škuta Richard, Trenčina Adam, Wrona Marek, Baloghová Nicola, Danělišynová Andrea, Dubnická Kateřina,
Durčáková Veronika, Koběrská Simona, Krakovská Lucie, Platková Kateřina, Šimoňáková Andrea, Šušková
Gabriela, Bystroňová Veronika, Duráková Alena, Košecká Anna, Kuzmová Klára, Žákovská Vendula
2007
9. A / Třídní učitel: Mgr. Jana Klčová
Bernacik Adam, Dembický Rostislav, Demjanovič Jan, Dlouhopolský Martin, Dočkal Richard, Fiala Vojtěch,
Gawlas Martin, Havrda Lukáš, Ochman Radek, Prachniar Tomáš, Přibyl Lukáš, Ptoszek Ondřej, Srba Jan, Tomoš
Miroslav, Trela Jakub, Wojnar Jakub, Badurová Barbara, Boďová Karla, Cinegová Alena, Heczková Hana,
Kisliková Nikola, Krůlová Veronika, Orlíková Marcela, Požárková Lenka, Suderová Veronika, Valová Veronika,
Vlková Nikola
9. B / Třídní učitel: Dagmar Murová
Bango Lukáš, Bartal Martin, Gavelčík Vít, Krakovský Lukáš, Miženko David, Mleziva Tomáš, Mlýnek David,
Moldřik Vojtěch, Neškera Martin, Palucha Vojtěch, Podjukl Lukáš, Sidzina Marek, Skýba Radim, Uherek Radek,
Árvayová Zuzana, Frejová Veronika, Lachová Lucie, Medlenová Nikol, Nosianová Beata, Sajdlowská Dominika,
Slámová Eva, Štorková Kateřina, Wawrziczková Klára, Tomečková Růžena, Vrablová Veronika
2006
9. A / Třídní učitel: Mgr. Jela Široká
Boček Martin, Bugaj Jakub, Czerner Vojtěch, Gorgol Leoš, Gregovský Vojtěch, Groman Petr, Kavan Adam,
Mrázek Tomáš, Báťová Kateřina, Čechová Julie, Dudková Julie, Fantová Zuzana, Farkasová Adéla, Funková
Lucie, Hrošová Iva, Krainová Karin, Láníková Jana, Makulová Barbora, Řimanková Denisa, Šaradínová
Miroslava, Turková Vladislava, Valová Eva
9. B / Třídní učitel: Mgr. Iveta Rzeszutková
Bartoník Marek, Burdej Jan, Hubáček Lukáš, Michlík Václav, Mlkvík Jiří, Neskora Jakub, Szczepanski Tomáš,
Vávra Daniel, Burdejová Simona, Klasovitá Lenka, Martynková Barbora, Miczková Anna, Pánková Petra,
Paráková Vendula, Plívová Nikola, Rákočí Aneta, Sajdlowská Arleta, Semerádová Gabriela, Suchánková
Kateřina, Synečková Veronika, Vidrová Lucie
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2005
9. A / Třídní učitel: Mgr. Jaroslava Plecháčková
Daněk Michal, Fildán Marek, Gawlas Kamil, Graběc Dominik, Hejtmánek Petr, Hrubý Petr, Jež Lukáš, Jureček
Tomáš, Karkoška Jan, Keppert Martin, Kistner Patrik, Klasovitý Lukáš, Kovalovský Jan, Kraina Filip, Kubanek
Jan, Lacina Jakub, Olšar Radek, Minh Tuan Pham, Prokopka Ondrej, Sikora Břetislav, Syneček Jakub, Vorynka
Roman, Agelová Gabriela, Cinegová Barbora, Čížová Jana, Drevňáková Veronika, Gazdová Zuzana, Gřundělová
Emílie, Heczková Eva, Hošalová Simona, Kadlčíková Petra, Klímová Zuzana, Kresáňová Markéta, Podhrázská
Veronika, Slámová Lenka, Večerová Veronika
Z nižších ročníků: Šiko Jan
2004
9. A / Třídní učitel: Mgr. Ivana Janíková
Adamczyk Ondřej, Bill Patrik, Bryndza Radek, Gelner Petr, Grisa Lubomír, Hudeček Tomáš, Janeta Martin,
Kovács Gabriel, Mrava Miroslav, Považanec Erik, Rákočí David, Andlová Tereza, Bangová Markéta, Cutáková
Romana, Dworoková Tereza, Dziková Iveta, Farkasová Timea, Frejová Lucie, Chrápková Martina, Krajčovičová
Eliška, Lachová Lenka, Pavlučeková Zuzana, Semerádová Denisa, Skýbová Daniela
9. B / Třídní učitel: Mgr. Jana Klčová
Dibďák Michal, Matoušek Tomáš, Mazal Lukáš, Mlýnek Ladislav, Niebroj Patrik, Osif Miroslav, Pražák Jan, Rac
Tomáš, Swaczyna Jakub, Šaněk Adam, Šimčík Vladimír, Kupková Jana, Kusněřová Zuzana, Lelová Lada,
Matyášová Kateřina, Micskiová Monika, Michlíková Barbora, Nulíčková Irena, Rosičová Alena, Strachotová
Lucie, Tomošová Jana, Valová Kateřina, Zavoralová Veronika
2003
9. A / Třídní učitel: Mgr. Jan Zátopek
Bryndza Petr, Goszij Roman, Hampel Lukáš, Kaduch Petr, Kaňuk Filip, Király Lukáš, Kožusznik Tomáš, Kudlík
Jakub, Tomlein Jan, Turek Jiří, Bartalová Eva, Karkošková Lucie, Koktová Radmila, Kubanková Iva, Kuchařová
Jana, Mikulová Alena, Sikorová Nikola, Staníčková Markéta, Štěrbová Ivana, Gabzdylová Michaela
9. B / Třídní učitel: Dagmar Murová
Hrubý Lukáš, Kuzník Martin, Nespěšný Jakub, Prachniar Michal, Slíva Lukáš, Stachal Jan, Suška Miroslav,
Szkandera Václav, Šalomoun Jakub, Bartoníková Kamila, Olšarová Lucie, Prokopková Lucia, Rosičová Kristýna,
Slováčková Lucie, Soukalová Zuzana, Surá Dagmar, Šťastná Andrea, Štorková Vladislava, Wojaczková Radka,
Zapletalová Markéta
2002
9. A / Třídní učitel: Mgr. Iveta Rzeszutková
Bialoň Petr, Brožek Petr, Čupaj Tomáš, Genšerovský Richard, Talášek Miroslav, Rusek Michal, Sidzina Ondřej,
Vidra Michal, Wita Aleš, Cutáková Simona, Talášková Lucie, Martynková Zuzana,
Olšarová Veronika, Ozsvathová Veronika, Paciorková Veronika, Palkociová Renáta, Pěntková Jindřiška,
Pipreková Kateřina, Prokopková Martina
9. B / Třídní učitel: Mgr. Martin Ošelda
Babík Rostislav, Boček Lukáš, Cintavý Rostislav, Klimo Daniel, Kotula Pavel, Kubík Petr, Niebroj Martin, Nulíček
Stanislav, Pánek Martin, Slavík Tomáš, Burdejová Kateřina, Čechová Veronika, Hahnová Klára, Kavanová
Kristýna, Kohoutková Veronika, Kochová Kateřina, Krmášková Beáta, Langšádlová Sylvie, Mlezivová Romana
Z nižších ročníků: Giraczka David, Kantor Radim, Rožnovják Roman, Žák Dalibor, Králová Marftina, Šlapáková
Anna
2001
9. A / Třídní učitel: Mgr. Jela Široká
Bogár Jan, Bogocz Roman, Dibďák Jaroslav, Dronski Tomáš, Fábry Pavel, Gazda Michal, Lukeš Pavel, Michalech
Stanislav, Ochodek Kamil, Piš Vojtěch, Tengler Michal, Dittrichová Hana, Foltánová Denisa, Gergišáková Lenka,
Gracová Božena, Chrápková Kateřina, Jeriová Elena, Kačová Denisa
9. B / Třídní učitel: Miroslava Ociepková
Grygar Jiří, Jurček Tomáš, Nespěšný Jiří, Novotný Martin, Ostárek Martin, Pavluček Petr, Slabý Zbyněk, Snopek
Luděk, Struk Jurij Vjačeslavovyč , Vorynka Mychajlo, Žinčák Tomáš, Cintavá Jitka, Galgaňáková Lucie, Holešová
Barbora, Kapounová Jana, Krčková Lenka, Langšádlová Denisa, Matiová Andrea, Matoušková Pavla,
Václavíková Pavla
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9. C / Třídní učitel: Mgr. Jaroslava Plecháčková
Brožík Martin, Číž Pavel, Habarta Petr, Kubeša Tomáš, Przybyla Petr, Starostka Tomáš, Suška Jiří, Swaczyna
Jakub, Šaněk Petr, Ševčík Tomáš, Šipek Michal, Šipka Radim, Večera David, Zátopek Jan, Buchtelová Pavla,
Janečková Hana, Skotnicová Michaela, Slováčková Veronika, Sukovatá Denisa, Sukovatá Kateřina, Surá
Veronika, Zaťková Denisa
Z nižších ročníků: Čech Lukáš, Fedák Roman, Matušek Jaroslav, Plank Štěpán, Szekeresz Robert, Kuchařová
Pavla, Gergišíková Veronika
2000
9. A / Třídní učitel: Mgr. Jana Klčová
Adamčík Jan, Gerža Michal, Holub David, Kamrla Tomáš, Keppert Tomáš, Drzyzgová Bohuslava, Drögslerová
Ilona, Gvuzdová Zuzana, Hošálová Zuzana, Jeská Lucie, Kollárová Lucie, Krmášková Aneta, Margietová
Veronika, Novotná Michaela, Svatá Michaela, Szekeresová Veronika, Šabratová Barbora, Talašová Hana,
Večerníková Věra
9. B / Třídní učitel: Mgr. Iveta Rzeszutková
Czerner David, Dembický Richard, Frančiak Štefan, Galbavý Marián, Galgaňák Lukáš, Grabovski David, Hovůrka
Vít, Kratochvíl David, Lelo Michal, Macháček Pavel, Poláček David, Tašek Rostislav, Zlámal Viktor, Bernaciková
Karin, Čmielová Lenka, Dzwigoňová Lenka, Florková Jana, Hatlapatková Kristýna, Müllerová Petra, Neboráková
Eva, Silvestriová Markéta, Sulowská Anna, Šotkovská Jana, Vávrová Žaneta, Žinčáková Michaela
Z nižších ročníků: Pecha Vlastimil, Velc Jan, Gracová Květoslava
1999
9. A / Třídní učitel: Mgr. Květoslava Kűbelová
Balon Richard, Dembicki David, Dronski Lukáš, Fučo Daniel, Galgaňák Tomáš, Giecek Lukáš, Grisa Ondřej,
Janíček Martin, Kistner Ludevít, Koch Lukáš, Kubeša Jan, Kudláč Michal, Mol Marek, Šťastný Tomáš, Čečotková
Veronika, Čížová Dagmar, Foltánová Nikol, Hovorková Adéla, Koreňová Anna, Koristková Veronika, Palkociová
Martina, Pavlištíková Alena, Štefanková Markéta, Švajdová Romana
9. B / Třídní učitel: Dagmar Murová
Bobko Michal, Dembický Rostislav, Dupák Otakar, Folwarczný Michal, Margieta Lukáš, Podolák Tomáš,
Stefanov Erik, Telička Lukáš, Toman Patrik, Babečková Kateřina, Gřundělová Marcela, Kohoutková Monika,
Kucharczyková Pavla, Kuzníková Petra, Nováková Anna, Pixová Lenka, Ševečková Michaela, Sikorová Lucie,
Slavíková Eva, Starostková Martina, Vaculíková Tereza, Wojnarová Michaela
9. C / Třídní učitel: Mgr. Jela Široká
Brudný Marcel, Csonka Tomáš, Gallo Michal, Habarta Marcel, Nulíček Josef, Paciorek Libor, Peterka Michal,
Slabý Pavel, Szekeresz Jiří, Trela Tomáš, Wiesner Radim, Cintavá Silvie, Foldynová Kateřina, Kudryová
Miroslava, Michlíková Kateřina, Pastuchová Michaela, Polochová Petra, Skupníková Petra, Vystrčilová Andrea,
Zachovalová Denisa
Z nižších ročníků: Malovaný Marek, Vašek Pavel, Pojerová Beáta
1998
9. A / Třídní učitel: Mgr. Pavlína Tobolová
Cieslar Rostislav, Čontoš Michal, Dostál Filip, Duda Marcel, Dzwigoň Martin, Grečný Tibor, Kapoun Jan,
Kazubowski Martin, Kellner Libor, Wieja Radim, Adamčíková Lucie, Albertová Amálie, Barnovská Elena,
Blatoňová Žaneta, Bogoczová Veronika, Brzobohatá Linda, Burdejová Michaela, Čablíková Lenka, Čečotková
Michaela, Klimecká Veronika, Rusková Ivana, Ulmonová Sandra, Vašková Petra, Verbíková Kateřina
9. B / Třídní učitel: Mgr. Martin Ošelda
Havel Josef, Herák Tomáš, Horníček David, Hovůrka Lukáš, Jendrulek Jan, Jurišin Igor, Mrskoč Tomáš, Vančát
Jan, Večerník Radek, Coufalová Barbora, Čmielová Zdeňka, Drastichová Natálie, Drőgslerová Martina, Filipová
Livie, Galbavá Silvie, Gergišáková Jana, Giraczková Denisa, Hahnová Veronika, Hanusková Zuzana, Jeriová
Veronika, Kalužová Lucie, Krutioková Lucie, Mazurová Kateřina
9. C / Třídní učitel: Mgr. Jan Zátopek
Bajer Rudolf, Pop Michal, Przybyla Aleš, Rejda Tomáš, Řezba Roman, Slabý Martin, Sumara Martin, Szajer
Michal, Šipek Martin, Ščerba Kamil, Zouhar Tomáš, Koplová Petra, Koristková Denisa, Krůčková Blanka,
Pawová Michaela, Pohludková Markéta, Poláková Michaela, Prudelová Silvie, Puttová Barbora, Severová
Pavla, Sulowská Marie, Šebáková Eva, Šebáková Hana, Tarabová Monika, Weisenpacherová Žaneta
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9. D / Třídní učitel: Miroslava Ociepková
Karkoška Tomáš, Kopečný David, Kožusznik Lumír, Kratochvíl Michal, Malíř Zdeněk, Marszalek Petr, Miczek
Tomáš, Műller Tomáš, Nečas Petr, Ožana Václav, Pecha Lukáš, Piprek Jan, Velc Petr, Laníková Olga, Marklová
Lucie, Nikliborcová Kamila, Ostárková Daniela, Ozsvathová Michaela, Pastorčáková Lenka, Paulová Kateřina,
Pavlíková Inge, Ševčíková Kateřina, Wojnarová Jana
Z nižších ročníků: Graca David, Hučík Lukáš, Mžíček Patrik, Žák Dalibor, Klimecká Veronika
1997
9. A / Třídní učitel: Dr. Ilona Kubešová (od 1. 12. 1996 - Mgr. Eliška Ulmanová)
Balcarek Alan, Bulawa Lukáš, Carbol Kamil, Dušek Martin, Fiedor Leo, Fučo Pavel, Grepl Tomáš, Kollár Pavel,
Matušek Pavel, Pluhařík Radek, Tomiš Pavel, Ulman Petr, Horkel Jiří, Angelovičová Andrea, Balonová Lucie,
Baráková Zuzana, Barczoková Zdeňka, Czeczotková Žaneta, Dolianová Adriana, Domanická Magdaléna,
Gregovská Dana, Kaločová Vendula, Močková Veronika, Pavlučeková Eva, Pyrchalová Hana, Silvestriová Lucie,
Stryčková Jana, Zaťková Dagmar
9. B / Třídní učitel: Dagmar Murová
Houra Zdeněk, Kempný Miloš, Krejčí Petr, Kubas Petr, Kubík Jan, Oravský Lubomír, Snopek Lukáš, Soukal
Antonín, Szuster Vít, Šipka Petr, Vavrečka Rostislav, Fábryová Eva, Fűriová Monika, Hamerková Pavla,
Hejtmánková Ivana, Heráková Jana, Herdová Hana, Horníčková Alexandra, Machálková Iva, Makulová
Markéta, Šarovská Martina, Štěpánková Miluše, Štěpánková Žofie, Valdrová Blanka, Vašková Lucie
9. C / Třídní učitel: Mgr. Jaroslava Plecháčková
Borsuk Jiří, Jureczek David, Kůta Vojtěch, Mec Milan, Mlkvík Michal, Mžíček Petr, Olah Libor, Sukovatý David,
Šipek Milan, Trela Jan, Wojaczek David, Klčová Pavlína, Klimová Nikola, Kreibichová Jolana, Kudryová Jana,
Kuzníková Lucie, Lanczová Silvie, Langšádlová Lucie, Pavlicová Alena, Ryšavá Miroslava, Řezníková Soňa,
Vavrečková Zdeňka
9. B / Třídní učitel: Mgr. Jana Klčová
Beňo Michal, Feber Tomáš, Pastucha Petr, Peterka Petr, Polák Pavel, Průcha David, Ružanič Petr, Řempěl
Zdeněk, Stefanov Todor, Šťastný Lubomír, Zmijka Kamil, Žvach Viliam, Mangelová Vendula, Matoušková Jana,
Nováková Lucie, Pastorčáková Lenka, Paszová Lucie, Pivodová Simona, Peikertová Veronika, Popiolková Hana,
Rožnovjáková Martina, Svobodová Tereza
Z nižších ročníků: Horkel Jiří, Turaček Jiří
1996
9. A / Třídní učitel: Mgr. Martin Ošelda
Ammer Michal, Cieslar David, Čtvrtek Ondřej, Hlaviczka Petr, Hudeček Ivan, Nečas David, Pamula Dalibor,
Pavlík Jiří, Přeliáš David, Stoklasa Aleš, Štoll Jan, Urbánek David, Barczoková Jana, Burdová Lucie, Cichá
Kateřina, Coufalová Monika, Fűriová Pera, Gallová Gabriela, Hradzká Kateřina, Chalaniczová Milada, Chmelová
Marcela, Kapusníková Ivana, Kukučová Simona, Partilová Markéta, Popiolková Kateřina, Repčeková Soňa,
Sumarová Petra, Sýkorová Lenka
1995
8. A / Třídní učitel: Mgr. Ivana Janíková
Burkot Patrik, Čablík Jiří, Guziurek Jiří, Kopel Pavel, Kucharčík Tomáš, Lukáš David, Pavlík Martin, Podaný
Dalibor, Pospíšil Zdeněk, Repper Radim, Szkandera Igor, Waloszek Patrik, Zlatník Petr, Giecková Petra,
Křístková Martina, Polochová Pavla, Rašíková Petra, Rozbrojová Soňa, Sasoňová Michaela, Skotnicová Lenka,
Sluková Andrea, Šarovská Jana, Šnapková Andrea, Špačková Martina, Šušková Žaneta, Vološinová Kateřina,
Voznicová Táňa
8. B / Třídní učitel: Mgr. Květoslava Kűbelová
Angelovič Josef, Beil Patrik, Bodnár Martin, Dlouhopolský Daniel, Gabzdyl Lukáš, Hálka Martin, Koch Adam,
Loose Václav, Lukašák René, Pinkas Jiří, Přeček Roman, Štefanka Filip, Šťastný Miroslav, Šustal Jan, Zuček
Michal, Bačová Markéta, Březná Lucie, Fučová Martina, Kůtová Zuzana, Laníková Lucie, Lesniaková Alexandra,
Lorková Bohdana, Nimmerfollová Eva, Štembírková Denisa, Šustalová Božena, Ulmanová Klára
8. C / Třídní učitel: Mgr. Martin Ošelda
Andl David, Bijok David, Číž Michal, Fišer Pavel, Chorzempa Štěpán, Košátko Vladimír, Pavlíček Lukáš, Podolák
Lukáš, Toman Miloslav, Vavrečka Libor, Barchanská Iveta, Dembinská Vladěna, Jeczmionková Petra,
Konderlová Petra, Krůčková Alexandra, Oprchalská Jitka, Zichová Stanislava
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8. D / Třídní učitel: Táňa Maruškaničová
Bill Milan, Čmok Václav, Jirava Jan, Peter Jiří, Zmijka Jaromír, Vitko David, Weisenpacher Aleš, Albertová
Miriam, Gřundělová Agáta, Miluchová Kateřina, Mlkvíková Karla, Nikliborcová Nikol, Novotná Jana,
Pavlučeková Miluše, Renotierová Edita, Szekereszová Lucie, Šlachtová Jana
9. A / Třídní učitel: František Kněžík
Bílek Václav, Linzer Jan, Mikula Luďek, Přibyl Václav, Carbolová Marie, Csonková Tereza, Králová Helena,
Pluhaříková Irena, Veislíková Věra
Z nižších ročníků: Czeczotka Jindřich, Deleman Ján, Korbel Václav, Žáková Zdeňka
1994
8. A / Třídní učitel: Mgr. Květa Podaná
Fleischner Filip, Hanzel Radim, Hudeček Lukáš, Klimek Vladimír, Mati Ondřej,Mikula Luděk, Mlkvík Josef,
Mlýnek Martin, Pěcha Richard, Podlesný Radim, Szuster Jan, Vančát Tomáš, Večerník Petr, Vyskočil Vladimír,
Bulawová Kateřina, Carbolová Marie, Helisová Jana, Lundová Veronika, Marková Vendula, Miczková
Stanislava, Moldříková Martina, Molová Kateřina, Pančíková Eva, Požárková Markéta, Ružaničová Lucie,
Šenkyříková Zdenka, Ševčíková Karolína, Valdrová Lucie, Veislíková Věra, Zábranská Gabriela
8. B / Třídní učitel: Mgr. Vanda Pyrchalová
Andl Richard, Fiedor Ivo, Fišer Zdeněk, Grabowski Miroslav, Hudlička Miroslav, Mikulka Jan, Mílek David,
Németh Lukáš, Regec Zdeněk, Skokan Tomáš, Strýček Marian, Ticháček Martin, Valošek Roman, Verbík Martin,
Albertová Marcela, Beilová Lucie, Czeczotková Kateřina, Čírová Anna, Havlová Lucie, Hourová Monika,
Langová Monika, Matušková Jana, Svobodová Petra, Svozilová Simona, Ševčáková Monika, Trojáčková Lucie,
Veselková Petra, Witasková Petra, Zlámalová Barbora
8. C / Třídní učitel: Mgr. Svatava Rumpelová (od 1. 12. 1993 – Mgr. Jan Stejskal)
Bilas David, Bodnár Richard, Bulla Miroslav, Fodora Robert, Kempný Petr, Kendiura René, Mašlaň Lukáš,
Navrátil Pavel, Otýpka Daniel, Přibyl Bohumil, Tomiš Vladimír, Valas Patrik, Velký Jan, Wróbel Lukáš,
Jeczmionková Martina, Jurišinová Andrea, Kleinová Andrea, Lehnerová Martina, Mairingerová Silva,
Martínková Ingrid, Pixová Kateřina, Pufflerová Monika, Řempělová Petra, Řezníková Marta, Tomečková Lenka,
Ulmanová Markéta, Žabinská Lucie
1993
8. A / Třídní učitel: Mgr. Jarmila Štěrbová
Dospiva Jiří, Dušek Kamil, Janeček Petr, Janíček Josef, Kačáni Lukáš, Koch Tomáš, Kotas Martin, Krist David,
Lukša David, Meszárosz David, Pecko Roman, Přeček Martin, Přibyl Jan, Smyček Jiří, Stoklasa Marian, Ticháček
Jiří, Esenaljevová Vladislava, Gregovská Ivana, Janetová Gabriela, Jendrulková Pavla, Jeziorská Anna, Jílková
Lucie, Kamýčková Eva, Klužáková Martina, Košátková Jiřina, Kubátková Martina, Novická Alexandra,
Pavlištíková Petra, Prudlová Ivana, Samuhelová Gabriela, Schejbalová Lucie, Stachalová Taťána, Šeligová Lucie
8. B / Třídní učitel: RNDr. Ilona Kubešová
Božica Petr, Čontoš Roman, Drastich Aleš, Fojt Lukáš, Fukala Daniel, Hirčko Jan, Holič Jan, Kluka Martin, Kraina
Miroslav, Kufa Filip, Maschtovský Tomáš, Pučok David, Saksa Michal, Šnapek Richard, Vonzino Filip, Ďurčová
Michaela, Fleischnerová Kateřina, Giecková Kateřina, Jeziorská Hana, Kazubowská Monika, Kijonková Žaneta,
Kleinová Veronika, Kondziolková Jitka, Kučová Gabriela, Ligocká Beáta, Miluchová Lucie, Mikulková Gabriela,
Nardelli Natálie, Pavlučková Lenka, Pistovčáková Pavlína, Šnajderová Petra, Šostoková Lenka, Tašková Jana,
Zimová Taťjána
8. C/ Třídní učitel: Mgr. Jan Zátopek
Babečka Jiří, Brenkus Milan, Carbol Ota, Gustin Tomáš, Horvát Štefan, Jureček Radim, Kokta Miroslav,
Konderla Pavel, Kowala Jiří, Kožusnik Radek, Mikula Michal, Olah Lubomír, Oprchalský Lukáš, Oravec František,
Pástor Radim, Valenta Lumír, Bijoková Andrea, Csemiová Irena, Danišová Alena, Heráková Květoslava,
Chalaničová Martina, Kajzarová Jana, Kimličkiová Lucie, Korbelová Ivana, Kováčiková Petra, Kozlová Monika,
Kuklová Renáta, Makulová Simona, Pástorová Monika, Přibylová Bohumila, Urbančíková Ivona
8. D / Třídní učitel: Mgr. Jana Klčová
Bernacik Martin, Gašper David, Hlawiczka Ivan, Pohlotka Josef, Polák David, Pytlík Patrik, Ševčák Radek, Škop
Karel, Štěpánek Daniel, Valošek Patrik, Verbík Stanislav, Vrbiar Marek, Wawreczka Libor, Zdebský Ota,
Gibiecová Petra, Kolářová Michaela, Matavová Marianna, Musilová Gabriela, Neboráková Lenka, Oráčková
Marie, Pálešová Kateřina, Pančíková Markéta, Stoklosinská Gabriela, Vaníčková Beata, Zichová Zdenka,
Žinčíková Veronika, Dorňák Vítězslav, Tomšů Lenka
Z nižších ročníků: Dorňák Vítězslav, Fuksa Jiří, Karanská Jaroslava, Kiššová Anna, Klčová Eva, Tomšů Lenka
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1992
8. A / Třídní učitel: Mgr. Eva Jeřábková
Blatoň Robert, Duda Radim, Hampel Jiří, Helis Zbyněk, Hirčko Martin, Horváth Jan, Chromik Radim, Jendrulek
Martin, Kaleta Robert, Káňa Ladislav, Kasal Martin, Klčo Kamil, Klupa Roman, Kočíř Marcel, Kolakowski Kamil,
Kolísek Martin, Kožusznik Martin, Krupička Jiří, Opiol Jan, Porembský Tomáš, Svrčina Tomáš, Šula Radek,
Telička Petr, Tomica Jan, Urbančík Lukáš, Ursacher Přemysl, Weiss Michal, Burdejová Petra, Dittrichová
Kateřina, Dworoková Petra, Javorková Michaela, Míčová Markéta, Moravcová Petra, Otisková Ivana, Pelcová
Dana, Šibalová Pavlína
8. B / Třídní učitelka: Mgr. Zdenka Junová (od 1. 6. 1992 – Dr. Ilona Kubešová)
Babečka Zdeněk, Dohnal Pavel, Hudec Jiří, Kempný Mikuláš, Kniezek Radim, Kohl Martin, Kraina David,
Kudláček Radim, Nevlud Petr, Palka Daniel, Procházka Václav, Schindler Marek, Stark Lukáš, Strašil Roman,
Šerý František, Šipka Martin, Šlachtas Bohdan, Tašek Andrej, Tejček Petr, Janíčková Monika, Krejčí Ivana,
Kuchařová Lucie, Loššová Pavla, Lundová Kateřina, Mangelová Kristina, Meszaroszová Andrea, Musilová
Andrea, Slušná Martina, Szkokanová Lenka, Urbanovská Andrea, Vrbiarová Marika
8. C / Třídní učitel: Dagmar Murová
Andreasík Daniel, Barchanski Roman, Bilas Pavel, Fanta David, Ficek Pavel, Holzműller Jiří, Klajman Petr, Kovář
David, Regec Jaroslav, Šebák Vojtěch, Škorupa Roman, Špacír Petr, Toman Radim, Veselka Petr, Walach
Martin, Winkler Tomáš, Zamarski Petr, Žiga Pavel, Hamerková Petra, Kančiová Nora, Líbalová Lucie, Matavová
Alena, Mesiačková Renáta, Peikertová Kateřina, Štafová Jana, Šustalová Jitka, Trnková Michaela, Walusová
Kateřina, Zichová Jana
Z nižších ročníků: Botoš Marek, Rusnyak Jan, Žila Daniel, Gonsiorová Radka
1991
8. A / Třídní učitel: Taťána Maruškaničová
Bíbr Ivan, Fritsch Lukáš, Honza Ivo, Honza Petr, Janko Karel, Kaluža Petr, Klčo Martin, Košátko Radim,
Ostruszka Petr, Otevřel Boris, Piš Radim, Přeliáš Martin, Stuchlík Jan, Volařík Martin, Wuttka Martin, Baigerová
Martina, Boháčová Miroslava, Dědicová Jana, Dudziaková Jarmila, Gabzdylová Barbora, Hálková Monika,
Hanáková Renáta, Hoňková Irena, Kempná Daniela, Kreibichová Gabriela, Křupková Lenka, Mášková Michaela,
Molitorová Petra, Moravcová Ivana, Moskalová Petra, Nodžáková Marcela, Sasoňová Bohuslava, Štětková
Miroslava
8. B / Třídní učitel: Mgr. Šárka Przybylová
Bilas Tomáš, Fábry Roman, Isaiáš Milan, Kazubowski David, Krstovský Petr, Křístek Dan, Kukla Kamil, Láznička
Milan, Markla Daniel, Mašláň Stanislav, Mikloš Robert, Moravec Rostislav, Novák Tomáš, Pojer Daniel, Pokuta
Radek, Siwoň Jaroslav, Šnajdr Jaroslav, Štebel Radim, Vlna Tomáš, Voltner David, Feberová Petra, Hlaviczková
Hana, Klozová Jana, Krejčová Gabriela, Krótká Petra, Lehnertová Lada, Puczoková Andrea, Pupiková Adriana,
Vavrečková Lenka
8. C / Třídní učitel: Mgr. Jaroslava Plecháčková
Beil René, Burkot Pavel, Davídek Michal, Horák David, Hořánek Kamil, Navrátil Petr, Petříček René, Polášek
Jindřich, Pytlík Radim, Stark Libor, Šebák Petr, Urbančík David, Dačová Daniela, Gonsiorová Michaela,
Hudličková Žaneta, Kančiová Margita, Kovářová Marcela, Kovářová Zuzana, Kratinová Monika, Mokrá
Věnceslava, Nováková Silvie, Nováková Renáta, Nováková Zuzana, Pavlovská Dana, Santariusová Jana,
Štěrbová Petra
1990
8. A / Třídní učitel: Mgr. Květa Podaná
Balon Vladimír, Balwar Marek, Bohatý Jiří, Bonczek Marian, Danel Rostislav, Dohnal Petr, Hanzel Tomáš,
Herman Marek, Kudláč Patrik, Mihala Patrik, Tomeček Jaroslav, Tomšů Radim,Václavík Martin, Valo Marian,
Bilnicová Petra, Brenkusová Anna, Dluhošová Denisa, Dworoková Michaela, Dziková Šárka, Fojtíková Markéta,
Grečná Lenka, Hanusková Monika, Káránská Jiřina, Kochová Markéta, Komínková Taťána, Kopecká Kamila,
Lukašáková Andrea, Tomicová Kateřina, Vítů Veronika, Weissová Veronika, Wilczková Světlana
8. B / Třídní učitel: Mgr. Vanda Pyrchalová
Brzobohatý Martin, Dvorník Jakub, Jílek Radim, Láznička Pavel, Maschtovský Marek, Morcinek Jan, Otýpka
Radim, Polášek Karel, Pinkas Radim, Puczok Daniel, Repček Petr, Sedláček Josef, Sejkora Petr, Schindler
Roman, Zeman Jaroslav, Chybiarzová Denisa, Kamrlová Gabriela, Kondziolková Karla, Kowalová Hana,
Malíková Michaela, Matušíková Lenka, Mottlová Charlota, Novotná Andrea, Olšarová Šárka, Renotierová
Gabriela, Semanová Martina, Peterová Monika, Šeligová Darina, Vrbiarová Veronika
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8. C / Třídní učitel: Taťána Maruškaničová
Bura Rostislav, Čontoš David, Jarkovský Aleš, Jurčík Roman, Kaluža David, Oravec Miloslav, Šoch Radovan,
Šotek Radim, Štefánek Pavel, Tešnar Marek, Trlík Marek, Urbanovský Andrej, Valas Radek, Voltner Michal,
Witasek René, Žerdík Robert, Bohunovská Zdeňka, Buzková Denisa, Herzyová Andrea, Koláčková Šárka,
Kupčáková Michaela, Markusová Lenka, Seberová Monika, Slepčíková Natálie, Thielová Markéta, Thielová
Marta, Ulčáková Šárka, Urbaníková Kamila, Vríčanová Martina, Zamarská Kateřina, Zlámalíková Radka,
Žerdíková Renáta
Vycházející z nižších ročníků:
Beil René, Gonsior Martin, Horváth Štefan, Hořánek Kamil, Kančí Josef, Král Roman, Šarina Petr, Weisser Jan,
Dačová Dana, Mokrá Věnceslava, Kalmárová Andrea, Kratinová Monika
1989
8. A / Třídní učitel: Mgr. Eliška Ulmanová
Bělica Martin, Brenkus Radovan, Farek Michal, Fierka Tomáš, Glogar Jiří, Glogar Zbyněk, Hořánek Miroslav,
Ježíšek David, Koiš Pavel, Kopecký Martin, Kovačík Martin, Ostruszka Martin, Stoklosinski Martin, Suder Petr,
Škatula Roman, Štětka Roman, Bettešová Pavla, Burkotová Denisa, Czeczotková Milada, Folwarczná Kateřina,
Hlaviczková Dagmar, Chládková Gizela, Kajfošová Šárka, Klajmanová Zdeňka, Kozelková Martina, Molitorová
Lada, Némethová Dana, Nováková Zuzana, Ochmanová Jana, Petríková Viera, Pokludová Renata, Pytlíková
Petra, Šarinová Jaroslava, Šeligová Karin, Šťastná Pavlína
8. B / Třídní učitel: Mgr. Šarlota Zolichová (Slívová)
Křemen Petr, Mašek Daniel, Mašek David, Rozsypal Milan, Říman Pavel, Salamon Radek, Schejbal Petr,
Skubanič Petr, Slanina Martin, Sojka Radim, Střelec Václav, Šabo Martin, Šindler Kamil, Trnka René, Bettešová
Andrea, Karafová Andrea, Kijonková Renáta, Majerová Jana, Moráfková Markéta, Poláčková Monika, Pytlíková
Pavla, Siwoňová Renáta, Škorpíková Monika, Švestková Viera, Tothová Renáta, Vaculíková Jana, Vágnerová
Lenka, Vaňkátová Eva, Vašková Ivona, Vojtková Růžena, Walachová Monika, Waluśová Veronika, Žáková Iveta
1988
8. A / Třídní učitel: Mgr. Jiří Dostál
Bartošek René, Bořil Radek, Hrdlovics Josef, Isaiáš Richard, Jurčák Radim, Karkoška Jan, Kovačík Jan, Kozák
Milan, Vedra René, Botošová Taťána, Čírová Darina, Drzyzgová Silvie, Fojtíková Jana, Gabzdylová Monika,
Hermanová Andrea, Kalmárová Martina, Káranská Šárka, Kaštovská Jana, Kempná Marcela, Klozová Renáta,
Kohoutová Dagmar, Komínková Pavlína, Marjeníková Eva, Maršálková Petra, Maurerová Renáta
8. B / Třídní učitel: Mgr. Zdenka Junová
Krůl David, Křupka Jan, Novák Robert, Pekař Rostislav, Rozbroj Roman, Sargánek Vítězslav, Sokanský Milan,
Trenčina Tomáš, Wilczek Česlav, Židek Michael, Adamčíková Petra, Nováková Dagmar, Peterová Blanka,
Pohlodková Jana, Regecová Petra, Ročková Jitka, Staňková Marcela, Svobodová Jana, Šarinová Romana,
Šenkyříková Jana, Šostoková Renáta, Talašová Radka, Trefilová Šárka, Václavíková Romana, Vágnerová
Alžběta, Stankuš Rostislav, Vaculíková Jana
1987
8. A / Třídní učitel: Bohumír Katolický
Brenkus Jan, Dvorník Tomáš, Gabzdyl Ivo, Honza Jiří, Hořák Ladislav, Jurčík David, Kunčický Petr, Morcinek
Martin, Navrátil Pavel, Novotný Pavel, Stachal Robert, Šelong Martin, Šimeček David, Trnka Roman, Valo
Stanislav, Bizoňová Jana, Čontošová Monika, Grečná Jana, Chamková Eva, Karkošková Hana, Kolková Karla,
Kowalová Ivana, Kozáková Hana, Křístková Radka, Michalková Lucie, Neméthová Radka, Opavská Lenka,
Pšurná Patricie, Ročková Michaela, Smetánková Renáta, Stopová Sylva, Strončková Taťána, Suderová Andrea,
Štěrbová Eva, Žáková Beata
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SEZNAM SPONZORŮ - DÁRCŮ
Město Orlová

Cukrárna Magnólie, Orlová

SMO a.s.

Fa Frutko Orlová

Hilbert Interiéry, s.r.o.

Fa Grex Servise, s.r.o., Markvartovice

Beskydská stavební a.s.

Copy Centrum, Orlová

OKD, a.s.

Autosalon Kudrna, Orlová

ČPZP

Počítače Orlová, s.r.o.

MUDr. Fusová Soňa

BT Comp, Orlová

MUDr. Sliwková Marcela

Fa Jelínek, Ostrava

MUDR. Stejskalová Ludmila

Fa Jochymek, řeznictví Orlová

BKM Foto, Petřvald

Sklenářství Korund, Orlová

Fa NATUR HAUS, s.r.o., p. A. Janík

Kaufland Orlová

NF Albert, Praha

Fa Dlouhý, drogerie

Fa Astra Office, Karviná

Candy Plus, Petřvald

Nábytek Falco Trade, s.r.o.

Fa Steriwund, s.r.o.

Elektro Sikora, Orlová

RBP, zdravotní pojišťovna

Benzina, s.r.o.

Fa Esor, Orlová

Ovocentrum, Valašské Meziříčí

Květinářství, p. Kušová

DinoPark, a.s.

Reklama Rorýs Orlová, p. ,. Królová

Restaurace Pod Lampou, Orlová
Ristorante Alfredo , Orlová
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