Ročník 3, číslo 3, červen 2018
Děti školní družiny se proměnily v hledače pokladu
Rozdělily se do čtyř týmů: oranžoví, žlutí, modří a zelení. Překonávaly čtyři
překážky, za které získaly indicie. Chodily po lavičce, chytaly ryby, hledaly mušle ukryté v písku a nakreslily mapu k pokladu.
Po získání všech indicií daly všechny týmy hlavy dohromady. Poskládaly
společně slovo, které je navedlo k další indicii. Ta se skrývala na stromě:
Ani na nebi ani v zemi, hledej tam, kde všichni rádi sedí.
Poslední indicie se ukrývala mezi lavičkami: Teď už jen krátká cesta k cíli.
Zkus hledat truhlu mimo zahradu.
Poklad děti nalezly a společně se o něj podělily.

Co v tomto čísle můžu
najít?
V posledním
letošním
čísle školních novin se
trochu zamyslíme nad
hádankami a kvízy.
Pobavíme se v dětském
okénku, dozvíme se
podrobnosti z přijímacích
zkoušek devátých tříd
a přečteme
si
jejich
vzkazy škole. Dále se
zpětně
podíváme na akce, které
se konaly, a připomeneme si největší událost
roku – Školní akademii.
Chybět nebudou ani
vtipy.

Moje oblíbené místo
Mám spoustu oblíbených míst, ale i přesto mohu říct, že nejlépe se cítím v Egyptě.
Egypt, to je pěkná dálka, a proto tam vždy letíme letadlem. Let miluju, ba přímo i zbožňuju. Cestou vnímám příjemné hučení motoru, koukám z malinkého okénka a sleduju krásnou pohybující se
krajinu. Můžu spatřit starodávné vysoké pyramidy, jak se tyčí hned vedle města Káhiry. Všechno to
vypadá jako v pohádce!
Když vystupuju z letadla, ovane mě teplý, ale zároveň dusný vzduch.
Na pláži je toho taky hodně k vidění. Moře je křišťálově modrá plachta, která překrývá celý svět ryb
a mořských tvorů. Slyším jeho příjemný tichý šum. Nohy se mi pomalu boří do jemného horkého písku.
Sype se mi mezi prsty a já cítím každičké zrnko, které se dotýká mých chodidel. Na krásné blankytné
nebe, po kterém nepluje ani jeden jediný mráček, se nestačím vynadívat. Mírný větřík mi tančí ve
vlasech a blyštivé paprsky slunce se odrážejí od mých slunečních brýlích.
Na toto kouzelné místo se vždy ráda vracím. Miluju vůni moře, jemný vánek, klid, pohodu
a v hlavě mi probíhá milion myšlenek, nad kterými se ráda zastavím a popřemýšlím o nich.
Adéla Štarhová, 8. A
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Velikonoce s dvojčaty
Na
velikonoce
jsme ráno přišli
s bráchou do ložnice
k rodičům,
kde spí i dvojčata.
Dali jsme dvojčatům do rukou karabáče a za chvilku
už pleskala karabáčem do polštáře a potom
do mamky. Když jsme na mamku začali lít
vodu, tak se dvojčata začala smát a pleskat
karabáčem všechny kolem.
Dvojčata už měla 3. května dva roky. Tobiáš
nám spadl z pátého schodu, naštěstí se mu nic
nestalo, ale asi si to nezapamatoval, protože
tam leze pořád dokola. Je zajímavé, jakou
mají paměť. Tobiáš asi před třemi měsíci pokreslil tužkou stěnu a Maty neustále chodí, ukazuje na to a říká Pipi - tak Maty Tobimu říká.
Maty už pokreslil samozřejmě stěnu taky. Když
ho mamka přistihla a ptala se ho, co to je, tak
řekl, že mňau (kočka). Když se zeptala, kdo to
udělal, tak řekl, že tuž (tužka).

Kvíz
přiřaďte k výrazům od dvojčat správné slovo
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Kouzelnický rej
Konec dubna, byl ve znamení kouzel, čarodějnic a soutěží také v naší školní
družině. Paní vychovatelky si nachystaly zábavné odpoledne pod názvem
Kouzelnický rej. Děti obdržely kouzelnický průkaz a po rozehřátí Aerobik em,
se vrhly na čtyři stanoviště plné zábavy. Vyzkoušely si let na koštěti, poznávaly bylinky, házely bramborem do hrnce a vymyslely si vlastní zaklínadlo.
Děti se kouzelnickým jménem podepsaly a odpoledne plné kouzel si náramně užily. Každý kouzelnický průkaz byl odměněn sladkou tečkou.

Za kolektiv školní družiny:
Bc. Lenka Steuerová
Autorky ilustrací:
Lucie Matušková a Maruška Burdziková B, 4. C

kyselé okurky od dědy

Jakub Hampel, 5. A
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Dětské okénko

Přijímačky 2018

Dětské okénko se tentokrát rozšířilo od nejmladších
dětí až k těm nejstarším. Pojmy z letního tématu
nám objasnili nejen prvňáci, ale i deváťáci.
All Inclusive
- písničky
- nemoc
- rádio
- SIM karta
- soutěže
Co na to deváťáci?
- celodenní strava
- žrádlo v ceně
Kréta
- Turecko
- karta z pojišťovny
- mušle
- druh kraba
- ostrov ve Skotsku, kam zítra jdu
- želva
Co na to deváťáci?
- ostrov
Polopenze
- když si zabookuješ hotel
- když je svět napůl
- farma na prasata
- povolení na dovolenou
- majitel se rozdělí s nějakým pánem o hotel
napůl
Co na to deváťáci?
- večeře a snídaně na dovolené
Animátor
- maluje do knížky
- spisovatel
- autor, co píše knihy
- vyrábí pohádky
Co na to deváťáci?
- průvodce
- ten, co animuje animáky
- hraje si s dětmi
Froté
- loď
- tancování
- skladba
- jméno pohádky
- pití
Co na to deváťáci?
- káva
- místnost
- jenom snídaně
- ručník

Jak to bylo s přijímačkami? Deváťáci
nám řekli, jak se s nimi poprali.
Na kolik škol jste se hlásili?
“na jednu”
“na dvě” 9x
“na tři”
Na kolik jste se dostali?
“na žádnou” 3x
“na jednu” 4x
“dvě” 4x
Na jaké školy jste se hlásili?
Wichterlovo gymnázium
Konzervatoř v Brně
Střední škola teleinformatiky
Gymnázium Josefa Kainara Hlučín 5x
Hotelnická škola
Stavební škola
Kam nakonec jdete?
Umělecká škola v Ostravě
Průmyslová škola
AHOL
Střední škola teleinformatiky
Obchodní škola v Mariánských Horách
Biskupské gymnázium v Brně
Hladnov
Byla těžší čeština nebo matika?
stejně 2x
čeština 2x
matika 8x
Chodili jste na přípravky?
ano 9x
ne 6x
Kdy jste se začali připravovat?
týden předtím 7x
dva týdny
v lednu 2x
únor
nikdy
Byli jste nervózní?
ano 6x
ne 6x

Veronika Jiravová a Viktorie Kadlecová, 8. A
Ilustrace: Beata Platzková a Kačka Strachotová, 4. C
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Zárubovy hlášky (po MS v hokeji)
1.: Po gólu Davida Pastrňáka na 4:3 v prodloužení proti Rusku na MS 2018 zakřičel R.
Záruba radostným tónem: „Pasta (jako Pastrňák) la vista! Je to doma!“
2.: Hubáček a Voráček. Tak něžná jména a tak krutý závěr.
(při závěrečné bitce po Kanadské prohře na MS 2010)
3.: Při samostatných nájezdech v semifinále se Švédskem,
po úspěšném nájezdu Lukáše Kašpara z MS 2010 zněla slova
Roberta Záruby takto: „Lukáš Kašpar znovu vytáhl svůj klenot.
Backhandový blafák - roztáhni mi nohy a já tam dám kotouč, tak jak se sluší a patří.“
4.: „Tak vážení diváci, pokud jste doma zlomili nad českým týmem po porážce od Norska hůl, tak
rychle do večerky pro vteřinové lepidlo.” (po vítězství nad Švédskem v základní skupině MS 2010)
5.: „Už se zdálo, že na téhle zahrádce sklízet nebudeme, ale řepíkatý celer vykvetl v pravou chvíli.
(po vyrovnávacím gólu Michala Řepíka proti Lotyšsku v poslední minutě, MS 2016)”
6.: „Takový závěs nekoupíte ani v supermarketu. (MS 2011, Česko-Slovensko - slovenský hráč v přesilové hře stínil před brankovištěm Pavelcovi)”
7.: „Až bude někdo Haškovi tesat sochu, musí ho vyobrazit v rozkleku.“(Zárubova poznámka poté,
co Dominik Hašek neuvěřitelně vychytal rychlou a silnou střelu – a to z pozice rozkleku, Haškovy
nejčastější podoby.)
8.: „Kdo jiného na sklo tlačí, sám poté krvácí.“(poté, co se v zápase Čechů proti Slovákům na MS
2011 se snažil Slovenský útočník Nagy narazit Čecha Michálka na mantinel, náš hráč mu uhnul,
a Nagy na mantinel narazil sám a krvácela mu brada.
Danny Knap, 5. A

Sedmé ročníky v divadle
Žáci sedmých tříd jeli do Slezského divadla v Opavě na představení s názvem Kytice
Představení Kytice bylo rozděleno
na několik částí, které ovšem na sebe
navazovaly. Kostýmy a herecké
výkony herců byly naprosto perfektní.
Nejlepší byla Svatební košile, která
byla plná emocí. Zvukové efekty a
hudba dodávaly na dramatičnosti.
Celý sál zaplavila tajemná a děsivá atmosféra. Moc se mi líbil
výkon ženicha, který uměl dobře pracovat s hlasem a někdy mi i
naháněl strach. Některé momenty mě velmi zaujaly. Například
když dívka prosila vodníka, aby mohla jít za svou matkou. Nejhorší byl bezpochyby Zlatý kolovrat. Toto představení působilo
nevhodně a nechutně. Z nevinně působící Doroty tam udělali
lehkou děvu a z ostatních herců jsem měla pocit, že berou
drogy. Některé scény mi přišly až moc trapné a myslím si, že tam
vůbec nemusely být.
Alena Stoklasová a Nela Pavla Kozubová, 7. B

Prázdniny jsou za dveřmi
Už se nám to zase krátí,
Léto se nám opět vrátí.
Budem sedět u vody,
Užívat si pohody.
Dva měsíce volna máme,
Zkazit si ho nenecháme.
Ani špatné počasí
Naši radost nehasí
Ať už venku svítí sluníčko,
Nebo prší maličko,
My máme stále úsměv na
tváři
a plnou pusu zmrzliny.
Ptáte se proč?
PROTOŽE JSOU PRÁZDNINY!

Michaela Pannová, 9. B
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Výlety
6. A - Měli jsme v plánu vyšlápnout si Lysou horu, ale kvůli nepříznivé předpovědi počasí jsme se nakonec rozhodli pro výlet do ZOO v Ostravě. Navštívili jsme mimo jiné i expozici Vodní svět. Počasí
nám ale nakonec přálo.
6. C - Šli jsme na výšlap na Ondřejník. Potom jsme si objednali pizzu a přespali jsme ve škole. Byli
jsme i na Štěrkovně na lodičkách. Další den jsme šli do Kozmic a opékali špekáčky.
7. B - Byly jsme na chatě, kde byla trampolína. Na druhý den jsme šli dlouhou
procházku. Všichni jsme si užili školní výlet.
8. A - Sjížděli jsme řeku Opavici na raftech. S instruktorem jsme se to nejdříve
naučili a poté už vyrazili. Někteří se dokonce odvážili a vyzkoušeli kánoe, ať
už s úspěchem nebo ne. Uprostřed trasy jsme zastavili a opekli si špekáčky.
Celou akci jsme si užili.
8. D - Byli jsme v Nošovicích, kde jsme viděli, jak se vyrábí auta. Pak jsme přejeli do Marlenky, kde
jsme dostali ochutnávku zákusků a byli se podívat, jak se vyrábí.
9. A - Jedeme do Koutů nad Desnou. Budeme čtyři dny bydlet v
chatce s bazénem, ve které budeme zcela sami. Máme polopenzi,
takže budeme bez oběda. Očekáváme pestrý program. Půjdeme
na túru a podívat se do města. Zbytek si necháme na představivosti.
9. B - Letos jsme vyrazili na Jižní Moravu. Naší nejzajímavější aktivitou
byla návštěva Aqualandu Moravia, kterou si všichni náramně užili.
Výlet byl ale i naučný, navštívili jsme spoustu míst, kde jsme se
dozvídali nové informace z historie naší republiky.
9. C - Jako třída jsme 4. 6. vyrazili do Frenštátu pod Radhoštěm.
Byli jsme ubytování v autocampu a musím uznat, že výlety v
chatkách jsou nejlepší! Jeli jsme na tři dny, a každý z nich jsme se
šli zchladit do nedalekého aquaparku. I když to původně nebylo
v plánu, rozhodli jsme se navštívit Pustevny. Doufám, že můžu mluvit
za všechny, kteří byli na výletě, že jsme si náš poslední výlet naplno užili.

Veronika Jiravová, Viktorie Kadlecová, 8. A

Global Teacher Prize Czech Republic
Není to hlasovací soutěž typu Zlatý Amos, kde na postup stačí
víceméně hlasy. V GTP je třeba dokázat své kvality
v několika směrech.
Do soutěže EDUI přihlásil naši paní učitelku Jarmilu Polomskou
pan ředitel. Nejprve musela sepsat životopis a poslat ho porotě.
Po úvaze porotců naše paní učitelka postoupila do užšího
výběru, následovalo natáčení v naší třídě, kde se objevili
i sami porotci. Poté paní učitelka Polomská jela do Prahy
na slavnostní vyhlášení nejlepších tří učitelů z ČR. Skončila na krásném 4. místě.
Emilie Vitásková, Natálie Horejsková, 8. D
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Sluníčko
Od křtu CD Ať svítí sbor Sluníčko nezahálel. Čekalo nás ještě vystoupení na festivalu Srdeční záležitost, který
je zaměřen výhradně na prezentaci filmových melodií. Pro nás to znamená tím pádem nacvičit zcela jiný
repertoár, než který zpíváme běžně.
I přesto, že jsme byli v programu zařazeni hned po obědě a v hledišti v tuto dobu nesedělo moc posluchačů,
vystoupení jsme si užili. Odvážnou Vaianu s orchestrem a sólem Markéty Jasvecové jsme doplnili o havajské
věnce a tanec.
Posledního května jsme školu reprezentovali na festivalu Matička v KD Hošťálkovice. I když jde o festival
školních družin, přislíbili jsme účast a vystoupili jako zlatý hřeb odpoledne. Zpěváky potěšily drobné dárečky
a organizátoři slíbili pro příští rok lepší ozvučení.
Poslední sborová středa se nesla v duchu loučení. Naše řady opouští osm žáků devátého ročníku. A bude se
nám stýskat.
V každém případě od nového školního roku budou zkoušky probíhat ve stejný den a stejný čas a těšit se můžete
na vánoční koncert společný se………..zpěvačkou E. P.!

Škola pohledem Kuchařek a uklízeček
Položila jsem jednu otázku lidem, kteří ve škole nejsou až tak na očích, mnozí jejich funkci berou
jako samozřejmost, ale jsou důležitou součástí této školy. Myslím, že některé odpovědi Vás ani
nepřekvapí :-D.
Co byste sdělily, aby se vám lépe pracovalo, a co oceňujete?
Kuchařky: V jídelně nám vadí nenošení čipů, to je nejhorší. Dále bychom asi
vytkly dlouhé řady a velký kravál. Na své práci máme rady, když jsou děcka
spokojeny s jídlem, když jim chutná. Práce nás těší, protože máme z čeho vařit
a můžeme vymýšlet nové věci. Ostatním bychom vzkázali, ať jsou všichni spokojeni
a ať jim u nás chutná. – Za paní kuchařky Dagmar Pečínková a Jitka Spářová
Uklízečky: Oceňuju, že se učitelé snaží dělat pro školu vždycky něco nového,
hezkého třeba teď záchody, že se to zvelebuje a škola vypadá hezky. Nic
bych nevytkla, nic mi nevadí. Dětem bych vzkázala, ať se chovají slušně
(vím, že to asi nechcete slyšet) a nedělejte nepořádek, když to není nezbytně
nutné. – Za paní uklízečky Lenka Rychnovská
Michaela Pannová, 9. B
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Bylinková zahrádka
Zajímá vás, kde se vzala bylinková zahrádka na kruhovém dvoře?
Žáci 2. B s p. uč. Bohdanou Kláskovou získali grant (finanční dar) od firmy Veolia, která hospodaří
s pitnou vodou. Pitná voda je vzácná a cenná, a proto tato firma oceňuje nápady, jak jí šetřit.
Za darované peníze p. učitelka pořídila sud na zachycování dešťové vody, která stéká ze střechy
naší tělocvičny, dále zeminu a sazenice bylin a zeleniny. Děti samy osázely velkoobjemové pytle se
zeminou, kterou jim do nich pomohli naplnit deváťáci.
Nyní mohou všichni žáci vidět a také cítit jak roste kopr, máta, bazalka, meduňka, tymián, petržel,
pažitka a také jahodník a rebarbora. Druháčci zahrádku pilně zalévají a úrodu bylin využívají paní
kuchařky při výrobě salátů, polévek, omáček, ale i nápojů ve školní jídelně.
V pytlích s bylinkami jsou instalována také pítka pro hmyz a ptáčky, kteří se v nich mohou svlažit a
napít. Zatím jich mnoho živočichů nevyužívá, ale snad si zvyknou a budu se chodit občerstvit mezi
voňavé keříky. Na lípách okolo betonového kruhu naleznete hmyzí domečky, které obývají kolonie
ploštic, ale snad budou časem obydleny i jinými druhy hmyzu. Na příští sezonu chystá 2. B osázet
pytle semeny lučních květin a trav a vypěstovat zde motýlí louku, kde bude možné pozorovat různé
druhy motýlů a opylovačů.
Děti si při sázení, zalévání a pozorování zahrádky osvojily spoustu nových dovedností a získaly zajímavé poznatky o životě rostlin i hmyzu. Kdo jste ještě zahrádku nenavštívil, přijďte
se podívat a přiMichaela Pannová, 9. B
čichnout si.

Monika Vlčková

Vzkazy deváťáků pro školu
Školu jsem měla ráda, bude mi chybět. - Kája Táčová, 9. A
Ať je pořád stejně veselá. - Melča Kaniová, 9. C
Měla jsem ráda školu. - Klára Vítkovská, 9. A
Bude se nám hodně stýskat (vám určitě taky), přejeme, ať vám nevyjde přírodovědná učebna, protože bez nás to nemá cenu. - Maruš a Maruš, 9. A
Dělejte to, co Vás baví, a nenuťte se do věcí, které vás nebaví, je to zbytečné. – Daniel Slovák, 9. B

Jsem hrdá na to, že můžu říci, že jsem studovala tady. Na tuto školu mám skvělé vzpomínky,
ať už z hodin, výletů nebo ze sboru. Bude mi to tu chybět. Vám všem přeji mnoho úspěchů
a zážitky, na které nikdy nezapomenete. - Markét Jasvecová, 9. C
Nikdy jsem nějak nezapadla do kolektivu s ostatními a měla jsem vždy problémy, ale když jsem přešla na Rovniny, tak jsem neměla zájem se s někým seznámit, ale pak přes nějaký čas jsem vlastně
zjistila, že mám ve třídě super lidi. Chvíli to trvalo, než si na mě zvykli, ale i tak mě přijali takovou, jaká
jsem, a to byl úžasný pocit. Děkuju za krásné dva roky. - Shely Kashi, 9. B
Veronika Jiravová, Viktorie Kadlecová, 8. A
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Rébusy

Matematicko-logická hádanka – Pytel blech
Dva chlupatí psí kamarádi
běželi ulicí. Flek se najednou
posadil a podrbal za uchem.
Potom se otočil k Alíkovi a zavrčel: „ Jestli mi jedna z tvých
blešek teď skočila do kožichu,
máme jich oba stejně.“ Alík
zaštěkal: „Ale jestli jedna
z tvých blech skočila na mě,
mám jich pětkrát víc než ty!“
Kolik blech má každý z pejsků
v kožichu?

Danny Knap, 5. A

Michaela Pannová, 9. B

Červen 2018

Nesmíme zapomenout na smích

Danny Knap, 5. A

Finsko a Pobaltí 2018
Naše škola tento rok pořádala zájezd do Finska a Pobaltí. Byl to jeden z
nejlepších zájezdů, jaký jsem kdy zažila. Jeli jsme autobusem přes Polsko
až do Lotyšska na hrad Trakas, na kterém mě zaujalo to, že byl na vodě.
Strávili jsme tam asi tři hodiny a pak jsme šli do hostelu. Další den jsme se
vydali do Litvy na Horu Křížů a Vilnius. Podívali jsme se také do Estonska,
kde jsme přespávali dvě noci v hostelu. Hned první den přišel učitelům
výhružný e-mail, protože jsme prý rušili noční klid. Další den ráno jsme
museli vstát brzy, abychom stihli trajekt, který se mi líbil ze všeho nejvíc.
Za dvě hodiny jsme dorazili do Helsinek, kde jsme byli celý den a večer
jsme vyrazili zpátky do Estonska. Byl to jeden z nejlepších zájezdů, jaký
jsem kdy zažila. Vůbec nelituji toho, že jsem se zúčastnila a pokud bych
mohla jet znova, určitě bych toho využila.
Tereza Skrášková, 8. B
Zájezd byl fajn, nejvíce se mi líbil Vilnius nebo Hora Křížů. Jsem moc
rád, že jsem tam jel, protože mám odtamtud spoustu pěkných fotek
a hodně dobrých zážitků (hlavně z autobusu a trajektu). Kolektiv
jsme měli dobrý a seznámil jsem se s novými lidmi. Zájezd byl
nezapomenutelný.
Vojtěch Dostál, 8. A

Červen 2018

Hádanky - Poznej učitele
Tentokrát i učitelé z prvního stupně!

Pravá ruka ředitele,
stále se tváří vesele.
Na prvním stupni
taky učí,
vždycky jí to náramně sluší.

Michaela Pannová, 9. B
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