
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Všimli jste si, že na stožáru před školou máme 

novou školní vlajku? 

Vlajko naše, stoupej vzhůru, 

ať uděláš v světě ďuru. 

Pod tebou a pospolu 

vždy vzpomenem si na školu. 
 

Nenechte si ujít dvě události!  

Sluníčka rozsvěcují 2. prosince v 16.15 vánoční strom na hlučínském náměstí a slyšet je 

můžete také na společném koncertě s Evou Pilarovou 6. prosince v 19.00!  
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V letošním roce slaví naše 

republika výročí založení. 

Jako pokaždé jsme navštívili 

třídy nižšího stupně 

a tentokrát jsme se ptali 

prvňáčků, co si myslí, že 

znamenají pojmy úzce 

spojené s Československou 

republikou. Ověřili jsme si 

také znalosti šesťáků.  

 

 
Tak schválně, jak byste odpověděli vy? 

 
Dětské okénko

Legie 

,,legínky´´ 

,,dinosaurus´´ 

,,bakterie´´ 

,,chameleon´´ 

,,kalhoty´´ 

Co na to šesťáci? 

,,skupiny za 1.světové války´´ 

,,všichni byli proti Německu´´ 

,,leguán´´ 

 

Republika 

,,stát´´ 

,,český úřad´´ 

,,to na čem žijeme, jsou tady 

postavené školy a 

paneláky´´ 

,,Evropa´´ 

,,zeměkoule s vlajkou´´ 

Co na to šesťáci? 

,,česká republika´´ 

,,území´´ 

,,stát´´ 

 

Demokracie 

,,umění´´ 

,,sopka´´ 

,,divoké prase´´ 

,,doktoři´´ 

,,vzteklost´´ 

Co na to šesťáci? 

,,každý může říct svůj názor´´ 

,,seskupení lidí, co si stojí za 

svým´´ 

,,vláda´´ 

,,volnost´´ 

  

Masaryk 

,,prezident´´ 

,,zlý pán´´ 

,,důležitý pán´´ 

,,nejlepší prezident na světě´´ 

,,voják´´ 

Co na to šesťáci? 

,,první československý 

prezident´´ 

 

 

Prezident 

,,král´´ 

,,ovládá naší zemi´´ 

,,nutil lidi válkovat´´ 

,,vysílal československé 

programy´´ 

,,stará se o policajty´´ 

Co na to šesťáci? 

,,řídí celou republiku´´ 

,,sídlí na hradě´´ 

,,něco jiného než král´´ 

 

Atentát 

,,anténa na televizi a na 

počítač´´ 

,,kalendář´´ 

,,časopis´´ 

,,svátek´´ 

,,od skupiny Kryštof písnička´´  

Co na to šesťáci? 

,,nějaká parta, která chce 

někoho zabít´´ 

,,budova´´ 

,,vzbouření´´

 
Viktorie Kadlecová a Adéla Kremrová, 9. A 
 



     
 

Halloween 

Dne 31. listopadu v naší škole proběhl anglosaský svátek Halloween, který se 

slaví v anglicky mluvících zemích. V tento den měli žáci i učitelé možnost se 

převléct do různých strašidelných nebo netradičních kostýmů. A samozřejmě 

nechybělo ani vyhlášení soutěže o nejlepší masku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nižším stupni se na 

 

3. místě se umístila žákyně 5. C Julie Kaspříková, 

  

2. místě se umístila žákyně 4. B Gabriela Linhartová.  

 

1. místo vyhrál žák 2. A Šimon Hronek s originální maskou mráčku. 
         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vyšším stupni se na 

 

3. místě umístily 2 žákyně, a to ze 7. B Angelina Kuhlicke a z 8. B 

Sandra Sajašová, 

 

2. místě se umístila žákyně 8. C   Elen  Kaspříková.  

 

1. místo vyhrála skupina bojovných želv Ninja z 9. A ve složení: 

Aneta Paterová, Veronika Jiravová, Adéla Štarhová, Vojtěch 

Dostál a David Žabinský. 
 

          

3. místo 

1. místo 

 
Anežka Petermannová  
a Veronika Ricková , 6. B 

2. místo 3. místo 

3
. m

ísto
 

1. místo 
 

1. místo 

2. místo 



 

Top filmy posledních týdnů 
 

Máte rádi Harryho 

Pottera? Jestli ano, tak 

vás určitě bude bavit 

nový film na motivy 

J. K. Rowlingové 

Fantastická zvířata: 

Grindelwaldovy 

zločiny. Setkáte se zde 

s mladým Abusem 

Brumbálem, Mlokem 

Scamanderem 

a  mnoha dalšími 

postavami.  Děj se 

bude odehrávat nejen v New Yorku, ale i 

v Paříži či v Londýně. Grindelwald uprchne 

z vězení a začne kolem sebe shromažďovat 

své příznivce, protože chce, aby kouzelníci 

vládli celému světu.  

 

 

21. února 2019 

přiletí do kin 

pokračování 

úspěšné trilogie 

Jak vycvičit draka 

3. Opět se 

setkáme se 

Škyťákem, 

Bezzubkou a jejich 

partou i s novým 

záporákem 

Kruťasem. Bude 

objeven skrytý 

dračí svět i noví 

draci včetně Bílé 

běsky (družka Bezzubky). Kruťas bude chtít 

ulovit všechny draky, v tom se mu ale budou 

Škyťák s přáteli snažit zabránit. Podaří se jim 

to?  

 

 

Pro milovníky hudby 

se v kinech objevil 

film A star was born 

(zrodila se hvězda). 

V hlavní roli si zahrála 

Stefani Germanotta 

známá pod svým 

pseudonymem (přez-

dívkou) Lady Gaga, 

jako  talentovaná 

zpěvačka Ally 

a režisér tohoto filmu 

Bradley Cooper, jako Jackson Maine. Jack 

přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a 

kata-pultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin 

raketový start zastíní jeho vlastní kariéru o to 

více se potýká se svými vnitřními démony. 

 

 

Na filmových plát-nech se objevila jedna 

z nejlepších a nejkomplexnějších 

comicsových postav společnosti Marvel 

Venom. Novinář Eddie Brock se stává 

hostitelem mimozemského symbionta 

Venoma, který by 

bez hostitele na Zemi 

nepřežil.  Carlton 

Drake, který na Zem 

dostal čtyři 

symbionty včetně 

vůdce Riota je chce 

využít jako lék na 

rakovinu, ale shodou 

okolností Riot uteče 

a později i Venom. 

Riot chce ovládnout 

Zemi, ale Venomovi 

se na Zemi zalíbilo 

a proti Riotovi bojuje. Pokud Riot zvítězí, co se 

stane se Zemí? 

 

 

Johnny English znovu zasahuje je třetím dílem 

komediální série v hlavní roli s Rowanem 

Atkinsonem, který se i tentokrát stává 

agentem, jemuž se prostě nedaří. Když 

hacker odhalí indentitu všech tajných 

agentů, je jedinou šancí Johnny English. Do 

je vybaven věrným 

asistentem Boughem, 

který po něm obvykle 

uklízí následky jeho 

činů. Na jeho straně 

jsou totiž nejen věrný 

Bough a Spravedlnost, 

ale i schopnost udělat 

vždy to nejhorší možné 

rozhodnutí a vyjít 

z takové situace bez 

ztráty kytičky (se 100% 

úspěchem). 

 

Na rok 2019 se chystá pokračování 

Avengers, předělávka Lvího krále nebo 

Dumbo. Určitě se máte na co těšit. 

 

Tereza Andrýsková, 8.  B 
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A jak se 

v naší  

Relax zóně 

chováš  

ty? 

Už druhým rokem máme možnost trávit 

v Relax zóně přestávky. Pokud chceme, 

aby nám toto místo dál sloužilo, 

zamysleme se: 

 Neobtěžuji někoho hlukem? 

 Uklidím po sobě? 

 Komu přidělávám svým chováním 

práci? 

 Chovám se stejně i s rodinou 

v obývacím pokoji? 

 Opravdu patří nohy na stůl? 

  

 

 

žáci 6. B 



 

Rozhovor s úspěšným žákem školy 

Na naší škole je mnoho talentovaných žáků a tentokrát 

jsme oslovili Šimona Všetečku z 9. A a Lukáše Liberdu z 6. B. 

 

Otázky 

na Lukáše Liberdu  

 
Co děláš za sport? 

Dělám lukostřelbu 

Kde trénuješ a jak dlouho 

tento sport děláš? 

Trénuju v Ostravě a chodím 

tam už dva roky dvakrát 

týdně dvě hodiny.  Když 

mám závody, tak čtyřikrát 

týdně.  

Co všechno na lukostřelbu 

potřebuješ? 

 

Potřebuji: luk, šípy, 

sportovní oblečení, ale 

hlavně trpělivost. 

Kolik už máš medailí? 

Mám 12 medailí, z toho 

8 zlatých a 4 stříbrné. 

Z mistrovství ČR mám 2 zlaté 

a 1 stříbrný putovní pohár. 

Co finanční obnos, co musíš 

měsíčně zaplatit? 

Za měsíc to vyjde na 

3 000kč, no a kvalitní luk a 

šípy stojí okolo 20 000kč 

a oblečení vyjde kolem 

500kč. 

A ještě něco na víc:  

Hledají se dívky ve věku 10 

až 11let, které by měly zájem 

o lukostřelbu. Hlásit se 

můžete od začátku června 

do konce srpna.  

 

 
 

Co nám o baseballu řekl Šimon 

Všetečka 

Za jaký tým tento sport děláš a jak dlouho? 

Hraju za tým Arrows Ostrava. Baseballu se 

věnuji 7 let. 

Jak ses k tomu dostal? 

Mamka znala tehdejšího ředitele klubu, ten jí 

řekl, ať si to přijdu vyzkoušet a mi se to 

zalíbilo. 

Co tě na tom nejvíce baví? 

Nejvíce mě asi baví, že je to kolektivní sport. 

Jaký je tvůj největší úspěch? 

Největší úspěch je výhra turnaje v Praze 

a cena za nejlepšího nadhazovače. 

Máš nějaký cíl, kterého chceš dosáhnout? 

Jednou bych rád hrál v základní sestavě 

A týmu Arrows, popřípadě i vyhrát extraligu 

České republiky. 

Podporují tě rodiče? 

Ano, a to hodně. Pokud to jde, tak se mnou 

jezdí na turnaje a kupují mi vybavení, i když 

není dvakrát levné. 

Jak často máš tréninky? 

Tréninky mám čtyřikrát až pětkrát týdně 

a trvají 2 hodiny. 

Jak probíhá trénink? 

Záleží na tom, jaký trénink mám, ale většinou 

to je tak, že se rozběháme, rozcvičíme 

a potom děláme nějaká cvičení na házení 

nebo pálení. Nakonec tréninku posilujeme. 

Máš v plánu pokračovat i v budoucnu? 

Ano, doufám, že jednou budu moct 

i trénovat mladší kategorie. 
 
Viktorie Kadlecová, 9. A 

 
Lucie Pannová a Eliška Kosaková, 6. B 



 

  

V atletickém čtyřboji se v září 

družstvo starších žáků umístilo na 

4. místě a družstvo starších žákyň na 

7. místě v krajském finále v Opavě!!! 

 

Žáci pátých tříd se zúčastnili soutěže v Zoo Ostrava. Umístili 

se na druhém místě v konkurenci 90 soutěžních týmů 

z celé Moravy. Postoupili do krajského finále, kde skončili 

na 4. místě. 

  

 
Recenze – Peter Black 
Na anglickém představení se nám líbila atmosféra 

a výkony herců. Herci měli dobrou slovní zásobu. 

Zaujal nás i scénář, protože v něm byla spousta 

vtipných scén. Dále se nám líbily kostýmy, protože 

byly vhodné pro role herců a zajímavé byly i kulisy, 

které se hodily k ději příběhu. Jediné, co bychom 

vytkli, bylo, že jsme v některých částech nerozuměli 

textu a nevěděli, o co se jedná. Mohli jsme si pouze 

domýšlet.  

 

Kam na školu? 

Ve středu 28. 11. 2018 se žáci z 9. ročníků 

zúčastnili projektu "Kam na školu". Deváťáci mohli 

navštívit celkem 9 výkladů z celkového počtu 42 

středních škol. Zástupci těchto škol měli 

připravenou prezentaci a vykládali různé 

informace o jejich škole právě našim žákům. 

Tento projekt měl za úkol pomoci deváťákům 

s  výběrem budoucí střední školy :) 

 

Ohlédnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptační kurz  

 

Čtyři 6. třídy ABCD vyjely na podzim na 

Adaptační kurz, který se konal 15. - 19. 

října. První den jsme přijeli na chatu 

jménem Relaxa, kde byly ubytovány  

třídy ABC. Déčko by se do budovy již 

nevešlo, proto bydlelo v nedaleké chatě 

Orientka. Všechny třídy tradičně prošly 

pestrým programem, který zahrnoval 

lezeckou stěnu, lukostřelbu, army games, 

bungee running, free fall a lana. 

Zapomenout nesmíme ani na stezku 

odvahy, kterou jsme šli v předem 

rozlosovaných dvojicích. Všechno jsme si 

užili, bavili jsme se, skamarádili. Pátý den 

odpoledne nás plné zážitků autobusy 

opět vysadily u školy. Jak se říká, všude 

dobře doma nejlíp.  

 

 

Eva Buhlová, 8. B  

Martin Hlošek a Vojtěch Petruška, 6. D  



 

Vánoce 
 
Vánoční čas začíná, 
svíčka po svíčce na adventním věnci se rožíná.  
Těším se, až vůně cukroví zalije domeček 
a s rodinou budeme zdobit stromeček 
 
Vánoční atmosféra už je cítit ve vzduchu, 
Celý den probíhá ve slavnostním duchu. 
Čas jako loďka si vesele pluje, 
za okny sníh si jen tak poletuje, 
Ježíšek dárky všem dětem naděluje. 
 
 
 
 
 
 

Vánoce jsou za 

dveřmi 

 „U nás doma je pod 

stromečkem jedna a 

tatáž věc, ale každé, 

opravdu každé 

Vánoce,” říká 

spolužákům Vašek. 

„Co, prosím tě?” 

„Stojan.” 

 

Tatínku, a odkud 

k nám chodí 

Ježíšek?” 

„Pokud můžu soudit 

podle původu dárků 

- tak asi z Číny.“ 

 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: 

„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky 

taky? 

 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 

„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako 

ostatní.” 
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Tereza Andrýsková, 8. B  Řešení tajenky: Dreams come true at Christmas  

Lucie Pannová, 6. B  

Dokážeš přijít 

na anglickou 

tajenku? 
 

Řešení dole na stránce. 


