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1. Představujeme redakční radu

Melichárek Michal
Pawliková Adéla
Varechová Ester
Čonková Tereza
Horáková Tereza
Horák Jakub
Maczurek Viktor
Partsch Jiří
Widenková Romana
Strzondalová Simona
Tomalová Markéta
Siwa Andrea

Někteří členové redakční rady nám o sobě napsali pár slov…

„Ahoj, jmenuji se Ester Varechová. Je mi 11 let. Bydlím v rodinném domě.
Mám ráda všechny zvířata, obzvlášť koně. Moc ráda chodím do zoologické
zahrady. Také ráda tančím, jezdím na bruslích a hraju stolní hry. Moje
nejoblíbenější barva je modrá. Ve škole se ráda učím a bavím s kamarády o
přestávce.“

„Ahoj, jmenuji se Romana Widenková, je mi 14 let a chodím do 9.B. Mám
ráda hudbu, čtení, jízdu na kole,lyžování a sledování filmů. Ráda se také
scházím venku se svými přáteli.“

„Ahoj, jmenuji se Jakub Horák a je mi 14 let. Baví mě přírodopis a
matematika. Ve třídě mám dost kamarádů. Moje hlavní záliby jsou počítač a
plavání.“

„Ahoj, jmenuji se Tereza Čonková. Do téhle školy jsem nastoupila až do 3.
třídy. Je mi tu dobře. I když se někdy s třídou pohádáme, ale všichni moc
dobře víme, že to stejně nemá cenu se hádat, a když to nemá cenu, většinu už
bereme ve srandě :D.. No.. je mi 12.. :D a nevím co více bych o sobě mohla
říct.. ještě to, že ráda se směju.. :D“

V příštím čísle představíme další členy redakční rady 

2. Historie naší školy
Na začátku 20. století dochází na bohumínsku společně s rozvojem průmyslu také k nárůstu
počtu dětí školního věku. V roce 1911 bylo proto rozhodnuto postavit na tehdejší Bergrově
ulici (dnešní Tř. Dr. E. Beneše) další novou školní budovu. Stavbou byl pověřen stavitel
Richard Munk. A protože to byl zřejmě stavitel čilý a zdatný, už 8. listopadu 1912 se tu
začíná vyučovat. Celá stavba přišla na 58 496 tehdejších rakouských korun. Do budovy vonící
novotou byli převedeni všichni chlapci ze smíšené německé obecné školy na náměstí (dnes
budova MěÚ).
V roce 1927, byla stávající školní budova rozšířena o levé křídlo, ve kterém se dnes nachází
tělocvična, školní jídelna, učebna počítačů a hudebna. Do nových místností ve druhém patře
přístavby ještě v roce 1927 stěhuje městská knihovna i s čítárnou, a zůstává zde až do roku
1938.
Do roku 1945 bývaly v Bergrově škole třídy německých pokračovacích škol. Po osvobození v
květnu 1945 tato škola zanikla, stejně jako všechny ostatní německé školy v Bohumíně.
V roce 1950 byla ve škole na Tř. Dr. E. Beneše zřízena IV. národní škola, jejímž ředitelem se
stal Lumír Vavroušek. V témže roce byla ve druhém patře nakrátko umístěna Pomocná škola,
která odtud putovala do budovy bývalé Matiční školy na Čáslavské ulici.
Ke dni 1. září 1953 došlo ke spojení IV. národní školy s I. národní školou a I. střední školou,
čímž vznikla Osmiletá střední škola.(OSŠ). Tato škola, jejímž ředitelem byl Jaroslav Hlavsa,
měla celkem 25 tříd a navštěvovalo ji 923 žáků a žákyň. Její první až páté ročníky byly
umístěny ve školní budově na Gottwaldově ulici (původně ulice Bergrova, dnes Tř. Dr. E.
Beneše). V lednu 1959 z nich byla utvořena další samostatná osmiletá střední škola –
oficiálně nazvaná Osmiletá střední škola v Novém Bohumíně, Gottwaldova 456.
Z nejnovějších dějin školy stojí za připomenutí následující události: ve školním roce 1989/90
dochází ke změně názvu školy na Základní škola na Tř. Dr. E. Beneše. V září 1994 se začalo
vyučovat na elokovaném pracovišti na Masarykově ulici (v budově polské školy), zde od roku
2004 pracuje školní klub Beník.
V roce 2006 došlo ke sloučení základní školy s mateřskými školami (MŠ Rafinerský lesík a
MŠ FIT školka) a oficiální název byl změněn na Základní a mateřská škola na tř. Dr. E.
Beneše.

Materiál převzat a upraven z webových stránek školy (www.zsbenesovka.cz)

Fotky naší školy:

3. Kulaté výročí naší školy-program oslav
Přípravy oslav jsou v plném proudu. Žáci, pod vedením svých učitelů,
nacvičují na školní akademii, která je vrcholem oslav naší školy. Chystají se ale
i další doprovodné akce. Velký průvod přes město a den otevřených dveří. A jak
bude celý „narozeninový týden“ vypadat?

STŘEDA 21.11. 2012 – 16:30 Slavnostní průvod přes město
ČTVRTEK 22.11. 2012– 16:00 Slavnostní akademie „LOUSKÁČEK“
PÁTEK 23.11. 2012 – 9:00 Oslavy pro zvané hosty a bývalé zaměstnance školy
(vás v tento den čeká ředitelské volno – kromě těch, kteří
přislíbili pomoc učitelům v jednotlivých učebnách)
16:00 Slavnostní akademie „LOUSKÁČEK“
SOBOTA 24.11. 2012 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

4. Krátký rozhovor s paní ředitelkou
Žáci položili paní ředitelce pár otázek a my vám přinášíme její odpovědi.
1. Proč a odkdy máme ve znaku školy medvěda Beníka?
Medvídka máme ve znaku od té doby, co jsem se stala ředitelkou školy, tedy od
roku 2001. Medvěd proto, že škola nese jméno po druhém Československém
prezidentovi E. Benešovi. Odtud byl jen krůček k Beníkovi a toto jméno se hodí
snad jen na medvěda….

2. Jak by jste si představovala, aby Beníkoviny vypadaly?
Především aby byly pro žáky atraktivní, zajímavé, aby je mohli číst malí i velcí,
a aby tam byli třeba i informace, o kterých se ve škole úplně běžně nemluví
nebo se nehlásí v rozhlase. Mohli by se tam prezentovat úspěšní žáci školy
(každý je přece v něčem úspěšný a nemusí to být jen školní povinnosti).

3. Těšíte se na akademii, jestli ano tak konkrétně na co?
Těším se na celou akademii! Bude netradiční, žádnou takovou jiná škola
v Bohumíně ještě nenacvičovala. Mám moc ráda takovou hudbu. A jsem
opravdu velmi potěšena, že z 260 žáků se akademie účastní 230 žáků. To je
neskutečné číslo a já všechny žáky, kteří se akademii zúčastní, chválím a moc
jim za to děkuji.

4. Proč zrovna téma Louskáček?
Témata jsme probírali se všemi učiteli, návrhů bylo opravdu mnoho. Nakonec
Louskáček vyhrál, protože je to téma netradiční, nové, poučné a chtěli jsme
udělat něco, co v Bohumíně ještě nebylo. A to nacvičit akademii na známý balet.
Navíc škola slaví 100 let, takže jsme hledali téma reprezentativní a hodné tohoto
věku. Celá akademie nebude samozřejmě balet, trošku jsme ho upravili, tak aby
zaujala žáky i rodiče.

5. Máte nějakou vtipnou historku z předchozích akademií?
Vzpomínám si, když vystupovali děti z MŠ na číslo Mrazík a jezdili po podiu na
kolečkových bruslích. Měli jsem tehdy co dělat, aby v těch bruslích nesjely
z podia. Tenkrát bylo podium v kině ještě jinak postavené.
Děkujeme za odpovědi.RR

5. Představujeme všechny třídy naší školy
1.A – Mgr. Jaroslava Seberová
Bóhm Vojtěch – počítání

Pisarčíková Nela – bruslí na ledě

Cabáková Natálie – aerobic

Pišojová Aneta - cvičí

Čepeláková Hana – keramika

Plaček Pavel – jezdí na kole

Deniševská Aneta – bruslení

Skupnik Michal – atletika (běh)

Deutsch Marek – skateboard

Vintrlík Karel – rád bruslí

Deutschová Martina – jízda na kole

Weber Jan – lyžuje

Ferková Tereza – krásně píše

Žvaková Leontýna – hraje na flétnu

Fialová Lucie – aerobic
Gawliczková Martina – judo
Janová Jenifer – ráda tančí
Javorská Jaroslava – jízda na kole
Kazíková Sarah Jessica – ráda maluje
Klyszczová Barbora – ráda pracuje s plastelínou
Marcová Natálie – plave
Mottl Radek – jezdí na kole
Návrat Dan – jezdí na kolečkových bruslí
Navrátil Petr – rád hraje bowling
Ozogová Karolína – ráda jezdí na hory

2.A – Mgr. Darina Štverková
Agel Daniel – karate

Mayer Dominik - florbal

Balážová Klára – kreslí

Mihok Daniel - bruslení

Krpec Tomáš – hokej

Mirgová Eliška– tančí

Bílá Simona – kreslí a cvičí

Poláková Natálie - tančí

Gáborová Sára – kreslí

Pončík Vojtěch – atletika (běh)

Gabzdyl Jakub – florbal a koloběžka

Putnokyová Vanesa – sbírá kytky

Kohutová Valentýna – bruslí

Ščuka Filip - vybíjená

Kopečný Jakub – fotbal a vodácký kroužek

TémováMagdaléna - jízda na koni

Kozel Erik – plavání

Tomala Jan - florbal

Kroščen Jakub – fotbal

Vráblík Michal – plavání, brusle

3.A – Mgr. Nataša Zelková
Baráňová Vanessa – čtení a kreslení

KunetekSebastien - fotbal

BaščákováViktórie

Madecká Michaela - kreslení

Bujok Filip – rád tančí

Menšíková Věra - čtení

Černý Filip – plavání, počítače

Mládenka Roman - trénuje

Deutschová Jana – kreslení, atletika

Mrázková Tereza - kreslení

Fišer Tomáš

Mudříková Monika - plavání

Foltyn Dominik - tančí a plave

Nadažy Jakub – znalec přírody

Gáborová Kateřina – tančí

Oláhová Eliška - tančí

Gáborová Patricie – četní

Pastrnek Antonín – sleduje fotbal

Gajda Dominik - hry na PC

Pietrowská Eliška – tančí a kreslí

Gernerová Anežka – tančí, zpívá

Pišoja Pavel– matematika

Kraskowski David – bojové sporty

Podrygala Daniel – kreslení

Stoklasa Dominik – rybaření

Tejbusová Barbora – tančí a kreslí

Tkadlecová Pavlína – tanec (Kates)

Válková Vendula – kreslí a tančí

Van CoppenolleSharleen– má ráda pejsky

4.A – Mgr. Eva Hlavsová
Balog Martin – fotbal

Biháriová Klára

Dittrich Václav

Gábor Ivan

Grabovský Šimon

Januszová Barbora

Juchelková Viktorie – keramika, atletika

Kaločay Adam – sportovky ŠSK

Krajčovičová Hana

Kubica Vojtěch – fotbal

Lindovský Jakub – sportovky ŠSK

Orihel Pavel – fotbal

Pastrnek Matěj – fotbal

Pompová Marie

Ščuková Kristýna

Špičková Bára – ZUŠ (flétna)

Tomčiaková Vendula – ZUŠ (taneční),plavání

Uličná Pavlína – sportovky ŠSK

Vrožina Michal

Zámečníková Natálie – sportovky ŠSK

4.B – Mgr. Květuše Mlynkecová
Bílý Pavel - fotbal, klávesy

Držiaková Daniela – aerobic

Gábor Milan –KVČ

GrymováMaya– zpěv, sbor, flétna

Kakosová Viktorie – bruslení

Kráčmarová Adéla – čtení, kreslení

Králová Kristýna – zpívání

Kubiš Radim – fotbal, angličtina

Licek Patrik – fotbal

Mack Sebastian – KVČ

Machyňák Zdeněk – hokej

Mančař David – jízda na kole

Mirgová Tereza – recitace, ping-pong

Návrat Michal – kung-fu, dramaťák

Obstová Natálie – tanec, kreslení

Pětvaldská Eliška – florbal, badminton

Schmidtová Adéla – kreslení, čtení

Schwarzová Julie – taneční

Titz Jakub – fotbal, kreslení

Urbančík David – turistika

Weberová Eliška – klavír, dramaťák

5.A – Mgr. Simona Zdvomková
Bébar Theodor – příčná flétna, fotbal

Bihári David – sportovky ŠSK, bubny

Čepelák Filip – flétna, fotbal

Černá Markéta – plavání, taneční

Gabčo Jakub

Geler David Gusta - sportovky ŠSK

Havlíček Jan – rybaření

Kajzarová Kateřina – atletika, aerobic

Kluz Patrik – florbal, sportovky ŠSK

Kochová Kateřina

Křivohlávek Petr

Kulová Michaela – příčná flétna, aerobic

Neuhúblová Adriana – aerobic

Pieter Daniel

Roháč Dominik – sportovky ŠSK

Rymař Martin – sportovky ŠSK, kytara

Szotkowská Eva – zpěv, keybord

Volfová Karolína – výtvarka, taneční

5.B – Mgr. Jana Sitková
Biernat Dominik

Gábor Patrik– fotbal

Holub Michal

Holubová Tereza

Hutníček Martin

Janík Jiří

Klimesová Anna - ZUŠ (zpěv, keybord),ŠSK

Maňáková Klára

Mirga Patrik – fotbal

Mirgová Kateřina

Olšar Ondřej

Prokšová Martina – tenis, bojové umění

Skopal Tomáš – sportovky ŠSK, vystřihovánky

Svoboda Vlastimil – fotbal

Škaroupková Natálie

Uličná Kristýna – sportovky ŠSK

6.A – Mgr. Jana Smítalová
Aneta Pietraszkova – atletika, tanec

Dominik Kroščen- tanec

Marketa Bokova – aerobik, brusle

TomašMirga- fotbal

Ester Varechová– aerobik, PC

Marek Giraczka- sport

Simona Strzondalová – kreslení, PC

Roman Černický – fotbalista

Markéta Tomalová- brusle, škola

Michal Pietraszko - fotbalista

Patrik Grygar – kolo

Tereza Mikulajová– práce na PC

Adriana Balážová – aerobic, brusle

Daniel Smetana

Tereza Horáková – kreslení, kolo

Vojtěch Vacík – počítačový expert

Michaela Svěrkošová - gymnastika

Daniel Tran – práce na PC

Dominik Schmid – fotbal, PC

Julie Fiedorová– čtení, kreslení

Adam Polák hry na PC, kolo

Kristýna Hrabovská– práce na PC

Kristyna Gáborová – angličtina, brusle

Honza Vrožina- fotbal

Klára Nesrstová– klavír, zvířata

Tomaš Látal– fotbalista

Nikola Javorská- vaření

Marek Pelikán– hry, kreslení

Nikol Brzulová - kreslení

MiroslavMirga

Natálie Gáborová– sport, kamarádky

7.A – Mgr. Jana Žádníková
Kristián Bihári

Andrea Siwa

Viktorie Kučerová

Tereza Schwarzová

Pavlína Mrajcová

Vojta Pohlodka

Adriana Mirgová

Ladislav Balog

Tereza Čonková

Kristina Cicová

Lukáš Gabčo

Lucie Stojková

Kateřina Hekelová

Andrea Sosínová

Jakub Gerner

Dominik Chlebec

Kristýna Bodišová

Kateřina Böhmová

Filip Lindovský

Marek Hrňa

Robert Fonti

Jesica Eckertová

Martin Čimbora

Aneta Kačicová

Gabriela Biháriová

Sandra Ščuková

Týna Mirgová

Kristýna Mirgová

8.A – Mgr. Radomír Lisztwan
Dittrichová Marie

Držiaková Tereza – aerobic, kolo

Gabčo David – jízda na kole

Gabčová Judita – hudba, tanec

Gábor Rudolf– jízda na BMX

Gajdová Jesika – tanec

Gawliczková Lucie – judo

Chrupka Tomáš – turistika, judo

Isaiáš Jan - práce na PC

Kroščen Rostislav - tanec, kolo

Madecká Nikola – focení a keramika

Melichárek Michal – příroda, PC

Pawliková Adéla – jízda na bruslích

Poremská Barbora – tanec

Stryk Filip – práce na PC

Urbánek David – atletika

9.A – Mgr. Zdeňka Országová
Gajda Denis – jízda na BMX, PC

Křižánek Jiří – jízda na BMX

Kučerová Denisa - judo, knihy

Titz Roman

Spěváková Markéta - výlety(hory)

Hrstková Adéla – ZUŠ (zpěv)

Wajdová Aneta – zvířata (koně)

Molata Daniel – zábava, sranda

Partsch Jiří – hry na PC

Hublová Lucie – box, sport

Vargová Lucie – vaření

Majková Kateřina – čtení

Divišová Lucie - běhání, příroda

Bernátová Dominika – kolo, čtení,

Nguyen Tomáš – počítače, hry

Grabowská Daniela – volejbal, kolo

Smetanová Adriana - klávesy, čtení knih

Maczurek Viktor – zeměpis

9.B – Mgr. Michaela Tomicová
Jakub Horák

Jan Michalisko

Daniel Roháč

Daniel Filgas

David Brantol

David Kubiš

Petr Kocur

Marek Mirga

Romana Widenková

Nikola Janoszewská

Nikola Vasasová

Tereza Svěrkošová

Adriana Černická

Miluše Stružová

Lenka Poppeová

Petra Sládečková

Adéla Rychlíková

Zuzana Wroblová

6. Přání žáků naší škole
Jako každému jinému oslavenci, i naší škole by se slušelo popřát pár slov….

„Přeji škole jen to nejlepší do dalších let.“

„Aby byla stále tak hezká jakoje teď. Smilým medvídkem na svém kabátku.
Aby se v ní všechny děti cítily dobře a rády do ní chodily. Zkrátka měly ji rády.
Protože takových hezkých škol není moc.“

„Naší škole přeji, ať má minimálně tolik úspěchů jako doteď a ať se dožije
ještě pár stovek let.“

„Vše nejlepší ke stému výročí založení naší školy. Ať zůstane i nadále jednou z
nejlepších škol v Bohumíně s nejlepšími učiteli...“

„Ať škola vydrží ještě alespoň dalších 100 let. Aby byla pořád tak hezká, jako
je teď... Měla učitele a žáky.. :)“

7. Z vlastní tvorby – Den zvířat

PŘÍBĚH DŘEVĚNÉHO MEDVĚDA
Býval jsem strom, ale od doby, kdy se rozhodli postavit dálnici, jsem se stal
kusem dřeva. Do doby než si mě vzali řezbáři z Létokruhů. Tam na mně
pracovalo mnoho lidí a vznikl ze mně medvěd.
Jednoho večera šel kolem řezbář a všiml si mě. „To je ale zvláštní socha“,
pomyslel si. „Je moc prázdný, musím ho něčím oživit.“ A hned vedle sochy
medvěda ležely krásné kamínky. Řezbář se na ně zadíval a pak zase na medvěda.
„Mám to,“řekl a usmál se řezbář, „nalepím ty kameny na medvěda“.

Další den lidé chodili a obdivovali mě. Všem jsem se moc líbil. Až jednou šla
kolem paní, které jsem se moc zamlouval. Chtěla si mě vzít s sebou. Až později
jsem zjistil, že to byla paní ředitelka této školy. A od té doby stojím na chodbě a
pozoruji děti, jak rozespale kráčejí po schodech nahoru a vesele utíkají dolů. A
jsem moc rád, že to takhle dopadlo, protože mám domov. A to je konec tohoto
mého příběhu, který i když začal špatně, nakonec skončil dobře.
Sládečková P., WidenkováR., 9.B

BÁSNIČKA PRO LVÍČKA

Byl jeden lvíček,
měl malý míček.
Měl ho moc rád,
byl to jeho největší kamarád.
Jednoho dne byl míček fuč.
Půjčila si ho straka,
která pořád maká
a má plno zlata.
Druhý den si lvíček,
jde pro svůj míček.
Straka se ho bojí,
odletí do výšek.
Mirgová, T.

8. Závěr
Za celou redakční radu, která se na tomto čísle podílela, se loučíme a doufáme,
že se zase příště sejdeme na stránkách našeho časopisu.

