Kristýna Schmidtová, 3. A
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Když jsem v červenci 2011 nastupoval
do funkce ředitele, stanovil jsem si jako jednu
z priorit bezpečnost žáků ve škole. Škola měla
tři vchody a nešlo uhlídat, zda jsou ve škole
pouze ti, kdo do ní patří, tedy žáci
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Od 14. 11. 2016 by se nikdo nezvaný neměl
do školy dostat. Aby to fungovalo, potřebujeme
spolupráci všech. Naším společným cílem je
bezpečnost
dětí
ve
škole
a
jejich
osamostatňování. Proto žádám všechny, aby
svou návštěvu školy ohlásili na recepci.
V případě, že doprovázíte žáky do školy,
rozlučte se před hlavním vchodem.
Ze
strany
školy
předcházelo
zvýšení
bezpečnosti dětí mnoho práce a investovaných
financí.
O
prázdninách
2013
jsme
za 1.300.000,- Kč provedli stavební úpravy
pavilonu šaten. Vybourali jsme stávající kovové
klece, dali novou podlahu a elektroinstalaci.
Takto upravené prostory jsme postupně vybavili
šatními
skříňkami
pro
všechny
žáky
za 1.500.000,-Kč. Tím se nám uvolnil pavilon
šaten 2. - 5. tříd. V něm jsme na jaře 2016
otevřeli novou školní družinu za 3.500.000,- Kč.
Díky tomu získala družina svůj samostatný
vchod. Vchod u jídelny jsme po přestěhování
našich prvních tříd mohli uzavřít. U hlavního
vchodu školy je od letošního září recepce.
Úkolem recepčních je hlídat pohyb osob ve
škole, ohlašovat návštěvy zaměstnancům
školy, pomoci s vyřízením nejrůznějších
dokumentů, dohledat zapomenuté či ztracené
věci, popřípadě vyřídit dotazy či požadavky.

Školní ples
Základní škola Hlučín-Rovniny ve
spolupráci s firmou L-STYLE si Vás
dovoluje pozvat na tradiční školní ples.
Nově s kapelou GOSO-BAND
a videoprojekcí. Ples se bude konat
13. 1. 2017 v KD Hlučín od 20:00 hod.
Cena vstupenky je 250 Kč. Občerstvení
v podobě obložených mís Vás čeká
u každého stolu zdarma.
Vstupenky je možné rezervovat
od 11. 11. 2016 u paní Biskupové

fondu Sluníčko při ZŠ Hlučín-Rovniny.

Pevně věřím, že se všichni k našemu
mnohaletému a nákladnému úsilí přidáte,
a moc děkuji všem, kteří naše nová pravidla
dodržují.

Těšíme se na Vaši účast.

Všem přeji poklidné prožití adventu a Vánoc
v kruhu Vašich nejbližších.

(pavla.biskupova@zsrovniny.cz). Výtěžek
z plesu bude věnován na konto Nadačního

Mgr. Miroslav Všetečka
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Halloween
On 31 October was celebrated Halloween day in our
school. Some children and teachers commemorated
traditions of this feast day,
most of them came in
costumes and everybody deserved to be the best one.
Annemarie Selníková from 4. C has been awarded for the
best costume in younger category with the mask of
mummy, on the second place was Karin Pustelníková
from 2. C and on the third place was Bruno Vontor from
5. B. Dagmar Dostálová from 7. B has been awarded for
the best costume in older category with the mask of bloody
face, the second was Barbora Kaniová from 9. A and on
the third place was Adéla Štarhová from 7. A. On the same
day there was a pumpkin display – carved pumpkins into
Jack-o´-lanterns and we were amazed by all wonderful
creations.
Though there could be just two winners, every costume
(and pumpkin) was nice and we all enjoyed this funny day.
Sára Kalusová and Bára Palmová, 8. C
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Letem světem
Soutěž mladých zoologů
Už poněkolikáté se naše škola účastnila
soutěže mladých zoologů v ZOO
Ostrava - tématem byli papoušci světa.
Náš zkušený tým složený z žáků
sedmých, osmých a devátých tříd se
vydal bojovat ve čtvrtek 10. listopadu.
Počasí nám sice moc nepřálo, úsměv
z tváře nám však po cestě nezmizel. To
až po dopsání testu nám do smíchu
moc nebylo. Na testu se totiž objevily
otázky, na které by nás při domácí
přípravě ani nenapadlo hledat odpovědi,
nebo jsme na dané informace ani
nenarazili.
Testy bývají opravu těžké a se
zákeřností otázek jsme všichni počítali.
Proto v týmu panovala malá nervozita.
Možná jsme nebyli nejlepší, ale výlet
s paní učitelkou Minárikovou je vždy
prima zážitek.
Barbora Kaniová, 9. B

Přespolní běh
Dne 22. 9. 2016 se konal u Stříbrného jezera
v Opavě tradiční závod v přespolním běhu,
okresní finále. Naši školu reprezentovalo
nejlepších 36 žáků.
V každé kategorii
závodilo nejméně 150 žáků.
Dívky 2. kategorie běžely závod kolem
poloviny jezera na 600 m, hoši stejné
kategorie na 800m. Zde patří gratulace Kláře
Šimčíkové, žačce 5. C, k 1. místu
v individuálním pořadí.
Závodníci 3. kategorie běželi 1500m. Dívky se celkově umístily
na 8. místě a hoši 1500 m na 12. místě.
Nejlepší žáci 3. kategorie na 1500 m: Lucie
Bláhová (6. C ) a Adam Kašpar (6. B).
Nejlepší výkon ve 4. kategorii podala Markéta
Návratová a Mikuláš Martiník (oba 8.C).
Moc chceme všem zúčastněným poděkovat
za skvělou reprezentaci, atmosféru, náladu a
gratulujeme
k vynikajícím
sportovním
výkonům.
Lenka Herrmannová, 9. C
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Florbalové mistrovství Hlučínska
v Bolaticích
Dne 11. 11. 2016 se konal již šestý
ročník. Letos jsme se ho zúčastnili ve
složení: Klečka J., Musial D.,
Múdrik M., Baloušek J., Kovala T.,
Reiský Š., Schoffer O., Červenka M.
a Chreno L.
Celkem zápasilo 8 týmů ve dvou
skupinách. Naše skupina B měla týmy
z Bolatic, Píště a Bohuslavic. Ze
základní skupiny jsme postupovali z 1.
místa. Dalším soupeřem byly Kobeřice, které jsme po prohraném 1. poločase 0:1, porazili
3:1. Ve finále jsme se utkali se ZŠ Štěpánkovice a nejtěsnějším rozdílem 0:1 kluci
vybojovali historicky nejlepší výsledek naší školy v turnaji, a to 2. MÍSTO!!!!
Děkujeme za skvělou reprezentaci.

Děkujeme našim futsalovým
"sluníčkám" - výběru druhého
stupně za skvělou reprezentaci ve
Školní futsalové lize. Výběr 6. a 7. tříd
se v prvním kole soutěže umístil na
druhém místě!

Dne 16. 11. 2016 se konalo
okresní kolo ve stolním tenise
6. a 7. tříd. Za naši školu bojovali
Lukáš Slavík, Adam Jarošek, Patrik
Hlisnikovský a Adam Kramoliš. Ve
velké konkurenci se umístili na
skvělém druhém místě. Poraženi
byli pouze ve finále. Hoši, děkujeme!
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Legiovlak v Opavě – 29. 9. 2016
Žáci devátých tříd navštívili výstavu k 100. výročí založení Československých legií. Měli
možnost si sami prohlédnout expozici umístěnou ve vagónech na nádraží Opava –
východ, ale informace o životě legionářů získali také z komentované prohlídky, kterou nás
provázel voják v uniformě. Žákům se prohlídka líbila a hodnotili ji velmi kladně.
Mariana Piskalová, 9. A

Archeologická výprava
Žáci 6. C a 6. B si v září vyzkoušeli, jaké to je být archeologem. Šli se podívat do centra
Hlučína, kde jim na ulici Hrnčířské paní z Národního památkového ústavu povídala
o všem, co se týká archeologie. Žáci si mohli vyzkoušet hledat s detektorem kovu
i krumpáčem. Našli mnoho kousků. Staré vázy, kousky talířů, kamen atd. Některé kousky
si potom mohli odnést. Všem se nám tento program velmi líbil.
Elen Kaspříková, 6. C

Po stopách šéfkuchaře
Již druhý rok pracuji jako vychovatelka ve školní družině. Když
jsem přemýšlela, čím bych dětem zpříjemnila chvíle strávené
v odpolední družině, vzpomněla jsem si na své vlastní děti, jak
moc rády a s nadšením pomáhaly v kuchyni při přípravě běžných
pokrmů či při pečení sladkých dobrot.
Děti, které navštěvují V. a VI. oddělení školní družiny, mají
jedinečnou příležitost nahlédnout do tajů kuchařského umění. Ve
cvičné kuchyňce naší školy poznávají kuchařské nástroje
a přístroje, seznamují se se spoustou nových receptů a rozšiřují
si tak své obzory. Mohou se naučit nejen uvařit si dobrůtky, ale
také po sobě uklidit a umýt použité nádobí.
V loňském roce děti školní družiny naprosto propadly tomuto
kulinářskému vědění a podílely se také na
zveřejnění všech receptů, které si samy připravily
a ochutnaly. Vydaly „Družinovou kuchařku“, která
skrývá 29 fantastických a velice chutných receptů.
V letošním školním roce bychom chtěli s našimi
cukrářskými schopnostmi prorazit na vánočních
trzích s nabídkou klasického vánočního cukroví.
A protože se nejkrásnější svátky roku velice rychle
blíží, přeji všem kouzelné Vánoce.
Za školní družinu Kamila Ratajová
Kuchařku najdete na http://www.zsrovniny.cz/UserFiles/files/odruzine/80917742254305322druzinova-kucharka.pdf
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Sluníčka v adventu
Právě pro nás začíná časově nejvytíženější období roku.
V době, kdy čte zvědavý čtenář toto číslo časopisu, už
máme za sebou soustředění. Pro tentokrát jsme nevyjeli
do Bolatic (ty si necháváme na jarní přípravu), ale přespali
jsme ve škole.
Již tradičně se podílíme na programu rozsvěcování
hlučínského vánočního stromu. Letos dokonce hned ve
dvou blocích. Na pódiu nás uvidíte v neděli 27. listopadu.
Ani ne týden nato dostane šanci šestice šťastných, kteří se
dostanou do zákulisí Megakoncertu Rádia Čas. Teoreticky
budou mít možnost naživo vidět Helenu Vondráčkovou,
Petru Janů, Vašo Patejdla, Voxela a snad i Karla Gotta! Setkání však bude
vykoupeno těžkou prací. Tato šestice bude zpívat mezi jednotlivými účinkujícími
jingle rádia Čas. Všemu předchází zvuková zkouška přímo v rádiu, jako bonus tedy
poznáme i něco z chodu rádia zevnitř. Držte palce!
Třetí adventní neděli se někteří vybraní z nás předvedou v hereckých rolích. Při
rozsvěcování třetí adventní svíce zahrajeme upravenou verzi vánoční hry ve
valašském nářečí Půjdem spolu do Betléma.
A konečně 21. 12. se Sluníčka (především ta déle zpívající) předvedou na prknech
Kulturního domu Akord v Ostravě – Zábřehu. Zde se můžete těšit na hru - jak jinak
než s vánoční tématikou - Jak to bylo v Betlému.

Na všechny akce
srdečně zveme!
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Zdraví

Babské rady pro zdraví
Přišel čas podzimu a s podzimem také
nemoci. Proto bych vám chtěla
doporučit, jak se těchto nemocí zbavit
přírodní cestou. Tady máte pár tipů.

stejným množstvím medu. Směs
promíchejte a užívejte po lžičkách
během dne podle závažnosti: 3 - 7x
denně.

Česnek

Nebo vám pomůže samotný zázvorový
čaj. Zázvor nastrouhejte, zalijte vodou
a oslaďte medem.

Česnek používejte, když máte rýmu.
Ničí totiž infekce a bakterie, které se
v těle usadily. V době nemoci s ním
nešetřete. Přidejte ho do každého jídla,
do kterého to půjde. Dejte si ho třeba
i syrový.

Cibule s medem
Na kašel pomůže cibulový med.
Nakrájejte si cibuli, zalijte ji lžící medu
a nechte v lednici na dvě hodiny
odstát. Cibule pustí šťávu, tou si
můžete sladit čaj, nebo ji po lžičkách
užívat.

Síla křenu, zázvoru a medu

Tyto ingredience nikdy nepoužívejte
dohromady! Nemuselo by to dopadnout dobře, jelikož jsou opravdu silné a
smíchání by vám mohlo spíše uškodit.
Ale můžete použít kombinaci křenu a
medu, nebo zázvoru a medu.

Sůl
V teplé vodě rozpusťte lžičku soli.
Směs kloktejte třikrát denně. Sůl uvolní
hleny a umožní vám lepší vykašlávání.

Křen s medem dokáží stimulovat
imunitu, protože mají dezinfekční
a antibiotické účinky. Jejich kombinace
je lékem na chřipku a bolest v krku.
Příprava
je
jednoduchá.
Křen
nastrouhejte na jemno a smíchejte se

Markéta
Jasvecová, 8. C
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Vánoční zvyky a tradice
Pouštění lodiček
Do poloviny ořechové skořápky si doprostřed přilepíme svíčku a společně s rodinou
ji pustíme na vodu. Pohyb lodičky vám napoví. Pokud…
zůstala u břehu - v příštím roce žádné
změny, vše zůstane při starém

se točí v kruhu - nerozhodnost,
nevíte, co od života chcete

se hned potopí - jakákoli snaha
zlepšit svou situaci bude marná

se zhasnutou svíčkou - neupřímnost,
komplikovaný citový vztah

se při plavbě dotýká jiné lodičky láska a přátelství

sama dopluje k druhému břehu získáte, po čem toužíte.

utvoří kruh s ostatními bezproblémové soužití, vzájemná
úcta, přátelství a tolerance
se ocitne uprostřed ostatních –
majitel lodičky potřebuje ochranu
a pomoc, je zranitelný a citlivý
se ocitne mimo kruh - majitel v
nadcházejícím roce rodinu opustí
Házení střevícem:
Dívka hází střevícem přes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstává doma,
ale dopadne-li špičkou ke dveřím, tak se do roka vdá a odejde od rodičů.
Třesení stromem:
Večer dívka půjde ven a zatřese jabloní. Odkud se první ozve štěkot psa, tak z toho
směru by měl přijít ženich.
Štěstíčka:
Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hesla (štěstí, zdraví, bohatství,
svatba, dítě atd.) a vloží se do nádobky. Stolovníci pak po večeři losují. Převládají
samozřejmě pozitivní hesla! Použité heslo se vrací do nádobky zpět, aby další
losující si mohl vytáhnout svou budoucnost z plné škály osudu.
9
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Kapří šupinka:
Před štědrovečerní večeří dejte každému ze stolovníků pod talíř kapří šupinu, ta by
měla zajistit, aby měl v příštím roce dost peněz.
Zlaté prasátko:
Jedná se o tradici, že když vydržíte celý den nejíst až
do štědrovečerní večeře, zjeví se vám zlaté prasátko,
které vám zaručí hojnost a dobrou úrodu na celý rok.

Né, néé, já nemusím… Já už
ho vidím! 

Rozkrojení jablíčka:
Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko kolmo na stopku. Kdo ve
svém jablku nalezne pěticípou "hvězdičku" ze zdravých jadérek, může být spokojen.
V příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, lze se čekat
nemoci. A když místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku,
hrozí nejhorší. Osudu lze napomoci výběrem zdravého, velkého jablka.
Michaela Pannová, 8. B

Vánoční DIY

(Do It Yourself = udělěj si sám)

Andílek
Budeme potřebovat:
-

organzový sáček
skořici celou
badyán
hřebíček
polystyrénovou kuličku
svazek zlatých nití

Postup
Do sáčku vsypeme koření a sáček zavážeme. Nahoru přilepíme tavnou pistolí
kuličku a dokreslíme obličej. A nakonec přilepíme svazek nití na hlavu, jako vlásky.
10
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Ovocný svícen
Budeme potřebovat:
- pomeranč
- hřebíček
- čajovou svíčku
Postup
Do pomeranče vyřízneme otvor na čajovou
svíčku. Poté začneme hřebíčky zapichovat
dle libosti. A máme hotovo.
Voňavý hrnec
Budeme potřebovat:
- ovoce a koření, které nám nejvíce připomíná
Vánoce (např. pomeranč, jablko, skořice,…)
Postup
Ovoce nakrájíme a dáme do hrnce s vodou. Přidáme
koření a začneme hrnec ohřívat na sporáku. Během
zahřívání se začne uvolňovat příjemná vůně.

Svícen
Budeme potřebovat:
- kamínky a perličky
- sklenici
- svíčku
Postup: Nejprve si vezmeme sklenici a vysypeme do ní perličky a kamínky. Vložíme
svíčku a zapálíme.

Kateřina Obdržálková a Emílie Vitásková, 7. D
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Závislost na elektronice (nejen) o Vánocích
Závislost na elektronice je novodobým fenoménem, jehož riziko se bohužel
nesnižuje, ale naopak směle stoupá.

Hodně dětí si na Vánoce přeje
nějakou elektroniku (mobily, tablety,
počítače). A pak to mnohdy dopadá
takto.

Projevování závislosti:
● Postupem času začne váznout komunikace s rodinou a přáteli. Daný jedinec
nemůže bez svého přístroje existovat. Může pociťovat stres či neklid, pokud
má svůj přístroj delší dobu mimo dosah.
● Dokáže být na počítači více než šest hodin denně a přijde mu to jako
samozřejmost.
● Nechce chodit ven, aniž by si s sebou mohl vzít svou elektronickou hračku.
● Po určité době si můžete všimnout výrazného uzavření se dítěte před světem
anebo také razantního příbytku na váze, který je způsoben neustálým
posedáváním u počítače.
● Odmítá dát elektroniku z ruky.
Travte méně času na facebooku nebo
hraním her. Život vám snadno proteče
mezi prsty….

Michaela Pannová, 8. B
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Práce žáků

Vít Vlček, 3. A

Nela Anderková, 3. B

Lukáš Dusil, 6. B

Adam Kašpar, 6. B
Jakub Rykaluk, 3. A
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Práce žáků

Katka Pýchová, 3. B
Lucie Sikorová, 3. B

Valerie Prausová, 1. A
Děti z ranní družiny se už
nemohou dočkat Vánoc.

Ema Bednaříková, 1. A

Leontýna Řezáčová, 3. B
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Prvňáčci píší dopis Ježíškovi
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Práce žáků

Vražda ve vánoční večer
Ve vánoční večer vyšla vrásčitá Valerie ven vyvenčit voříška. Většině vesničanů
věnovala vřelý výraz. Voříšek vypadal vcelku vyzáble. Všichni vycházeli ve vestách,
venku vládla vločková vánice. Vyrazili vstříc vánoční večeři.
Viděli výzdobu. Vysoké větve vyzdobil vnuk Václav. Vešli ve vesnickou vilu, vnuk
výskal.
„Vítej!“ volal vesele, vedl vrásčitou vdovu vůkol vonících větví. Vytahoval vláčnou
vánočku, vychutnávali vánoční večeři.
Veselí vyústilo ve vyprávění. Vítězství, vaření, víra, vyprávěli vše.
„Ve vesnici vraždí vrah, vyprávěla Věra!“ varoval Václav Valerii. Vyjekla. Vypadala
vystrašeně. Voříšek venku vyl.
„Vrah ve vesnici? Vážně?“ vyřkla větu.
Vcukuletu venku vyslechli vesničané výkřik. Vdova vyhlédla ven.
Vládla vřava. Všichni všetečně vykukovali.
Vnuk vyběhl vzhůru. Vlezl ve vikýř vily vedle.
Vyděšen viděl vraha včetně vražděné Věry. Vtisknut ve výklenku vyčkával vhodnou
vteřinu.
Vrah vyhlížel velice výhrůžně. Vykračoval, však vnuka vnímat vynechal.
„Ve vánoční večer vraždit…“ vytýkal vnuk výdechem.
Vrah vyhlédl ven. Vánoční večer vidět vyloučil… Vraždil.
Vtom vnuk vskočil vikýřem ve vilu. Vrazil vrahovi, vyhodil vyvrhela ve vánici.
Vesničané volali vyšetřovatele.
Václav viděl Věru. Vystrašeně vyprávěla všechny
vzpomínky. Vázání, výhrůžky.
Všichni večeřeli ve vile - voříšek, Věra, vdova
Valerie, vnuk Václav. Vánoce vypadaly vlídně.
Vločky vytvářely vánici, výzdoba velela vesnici,
všude voněla vanilka. Večer vyústil ve výjimečné
vztahy. Vrah vyjel vlakem ve věznici.
Važte voňavých, všeobjímajících Vánoc, vyplňte
večer vlídností!
Veselé Vánoce všem!
Veronika Jiravová, 7. A
Simona Kalodová, 3. B
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Příběh se odehrává za časů dávných
a temných. Za časů mýtických bytostí a za
vlády temného Lorda Bernthala. Lidé na tyto
časy již skoro zapomněli, vzpomínají na ně
jen ve svých snech či nejtemnějších nočních
můrách. Světlo se ze světa pomalu vytrácí.
Nahrazuje jej temnota. Už zbyla jen poslední
jiskra světla. Poslední jiskra naděje, a to
dívka s rudými vlasy, připomínajícími
plameny, a stříbrným mečem ukovaným
z měsíční-ho světla.

Ilustrace: Bára Palmová, 8. C

Child of Light

°Prolog°
„Těžké časy,“ postěžoval si baculatý hostinský
a položil na upatlaný stůl džbán máslového ležáku a dřevěnou misku s tvrdým
sýrem a krajícem chleba. „Skřeti, přízraky, monstra z řeky, kolem jsou nebezpečné
lesy, nebezpečné i pro královy rytíře. Co tady potom dělá taková křehká slečinka,
jako jste vy?“ otázal se a přitom špinavým hadrem utíral stoly okolo. Dívka
neodpověděla, jen se z plna hrdla napila ze džbánu máslového ležáku a utřela si
pěnu, co jí zbyla na puse. „Budou to dva stříbrňáky,“ natáhl hospodský ruku. Dívka
si jeho ruku změřila pohledem a neochotně si sundala stříbrný, dost staře vyhlížející
prsten s drahým kamenem modrým jako to nejhlubší moře. „Zůstanu tu přes
noc,“ oznámila pevným, ale přesto vlídným hlasem a položila prsten do natažené
ruky hospodského. „Ó, děkuji uctivě. Cokoli budete chtít, slečno,“ uklonil se
hospodský a cestou za bar si prsten prohlížel.
…
Dívka si přitáhla kapuci pláště více do tváře, jakoby nechtěla, aby někdo spatřil její
krásné modré oči. Modré jako ten prsten, možná jen přece o trochu tmavší a hlubší
a plné zážitků, o které normální člověk nestojí. Je jí teprve sedmnáct, měla by si
hledat ženicha, jako ostatní dívky, ale ona přeci není jako ostatní dívky.
Dívka se ještě jednou napila ze džbánu a opřela se zády o dřevěnou stěnu. Seděla
u stolu úplně vzadu v krčmě “U Veselého poutníka“, kde se slézá všelijaká havěť.
Dnes tu je poloprázdno, to ale dívce, co popíjí ve stínu máslový ležák, nevadí.
Nemá ráda společnost, nechce přitahovat pozornost. Jen v poklidném tichu, občas
přerušeným hlasitým škytnutím či ťuknutím džbánu o stůl,
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seděla na lavici a pozorovala kapky vody, jak stékají po okně. Pomalu jí klimbala
hlava, ale znovu zpozorněla, když se za oknem, lemovaným deštěm, mihla tmavá,
shrbená postava. Dívka si kapuci přitáhla ještě více do čela a sáhla pod svůj plášť.
Pevně stiskla studený meč ve své pravé dlani, bez mrknutí oka pozorovala dveře
hostince. Cítila své srdce, jak jí divoce tepe ve spáncích.
Dveře hostince se otevřely a vešel vysoký muž. Sundal si klobouk a na pozdrav kývl
na hostinského. Ten mu začal natáčet pivo. Dívka se znovu s úlevou opřela o stěnu
a svůj stisk meče povolila. Stále však měla zrak upřený na muže stojícího
ve dveřích.
…
Ze stínů blízkých borovic, co rostly okolo krčmy, se vynořil temný stín shrbené
postavy, jejíž černý meč prořízl proudy deště a s tlumeným výkřikem se zarazil
do zad nebohého muže stojícího ve dveřích. Muž se již mrtvý skácel k zemi a odhalil
tu odpornou shrbenou postavu ze stínů borovic. Skřet, odporný skřet z Bernthalské
pevnosti na severu země. S nepříjemným chrochtáním vtrhl dovnitř a za ním se
valila celá banda těchto odporných stvoření. Začali zabíjet. To je to jediné, k čemu
jsou stvořeni. Dívka nečekala ani malou chvíli, mocně vytáhla svůj meč z pláště
a vrhla se na pomoc ubohým lidem. Těmi ladnými pohyby, kterými posílala
stříbrným mečem všechny odporné skřety navěky do pekel, připomínala lesní vílu,
tančící na mýtině. Oháněla se s ním na všechny strany lépe než nejlepší královi
rytíři. Skřetů bylo opravdu dost i na dívku, ale žádná její bitva netrvá nikdy dlouho.
Za chvíli stála v krčmě sama. Při boji jí kapuce, kterou si tak pracně udržovala
anonymitu, spadla a odhalila její dlouhé, červené vlasy. Samotné vlající vlasy
připomínaly plameny ohně draků ze západu, tak tmavé a zároveň zářivé. Dívka si
meč schovala zpět pod plášť a přistoupila k třesoucímu se hostinskému, který se
schovával za pultem. Podala mu ruku, hostinský ji přijal a s dívčinou pomocí se
postavil. Nehodlal však opustit bezpečí pultu. Za ním se ještě krčili další vyděšení
štamgasti. Dívka mu věnovala vlídný úsměv. „Ten nocleh ruším,“ všimla si na pultu
svého prstenu, který použila jako platidlo.
Vzala si jej zpět. Džbán ležáku a večeři považovala za dost obstojnou oplátku
záchrany života hostinského. “Kdo jste?“ křikl na ni hostinský, než dívka zmizela
v temné a deštivé noci. Dívka se otočila a své vlasy zase schovala pod kapuci:
“Poslední jiskra.“
…

Barbora Kaniová, 9. B

Slovo autorky: „Nejsem člověk, který hodně čte. Mnohem raději se podívám na film. Byly to
právě filmy, které mě inspirovaly k vytváření příběhů. Nejprve to byly příběhy, jen abych se
zabavila. Ale pak přišly větší a lepší nápady, které se daly použít. Přišly při procházce
nebo při dlouhé hodině fyziky. Stačilo něco vidět či slyšet a někdy se mi vybavila scéna.
Vycházím z toho, a to mi při psaní hodně pomáhá, že za vším se skrývá jedinečný příběh.“
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Rozhovor s úspěšným žákem naší školy
Na naší škole je plno talentovaných, úspěšných či zajímavých žáků. Ať už se věnují
čemukoli, tak si myslíme, že by bylo dobré se o jejich zájmu dozvědět něco bližšího.
V tomto čísle jsme si pro vás připravili rozhovor s Adélou Šafránkovou,
dvanáctiletou žákyní 6. B, která je mistryní světa v tanečním sportu.
Čemu se věnuješ?
„Tančím závodně za Akcent Ostrava, věnuji se
sedm let tanci Disco Dance a Show Dance.“
Podporují tě v tom rodiče?
„Ano, vozí mě čtyřikrát až pětkrát týdně na
tréninky a podporují mě finančně. Také jednou
ročně jezdíme na soustředění na Hadinku.“
Máte tam dobrý kolektiv?
„Ano, máme. Při vystoupeních si nahlas fandíme. V základní sestavě je nás dvacet
čtyři, dvacet tři holek a pouze jeden kluk.“
Jak probíhá váš trénink?
„Hodně pilujeme sestavy, makáme a protahujeme
se. Obvykle trvá dvě až tři hodiny. Máme přísné
trenérky, se kterými nacvičujeme jednu sestavu
půl roku. Ale v týmu je i sranda.“
Co si s sebou musíte nosit na trénink?
„Hlavně pití a pak samozřejmě vhodné oblečení
a boty.“
Kolikrát ročně máte přibližně soutěže?
„Přibližně devětkrát ročně.“
Která byla vaše nejtěžší soutěž a kde jste
soutěžili nejdál?
„Když jsme jeli na Mistrovství světa do Německa,
kde jsme také získali naše nejvyšší umístění a to
1. místo. Nejdále jsme zatím byli v Itálii.“
Co ti tvůj koníček dává a co ti naopak bere?
„Někdy kvůli němu zameškám školu, jelikož jezdíme na soutěže i ve všední dny, ale
myslím, že se vyplatí tomuto sportu tolik věnovat, protože tím získáte mnoho
pohybu.“
Viktorie Kadlecová, 7. A
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Rozhovor s paní učitelkou Barborou Hoppovou

Pocházím z Beskyd.

Kdy jste se poprvé zamilovala?

Kdy jste se narodila?

Na základce. Asi ve třinácti letech.

31. 1. 1992.

Jaký je váš vysněný chlap?

Jakou školu jste vystudovala?

Nemám vysněného muže.

Ostravskou univerzitu.
Jaké roční období máte nejradši?

Máte momentálně nějakou vážnou
známost?

Jaro.

Ano, mám.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?

Co děláte, když se nudíte?

Lasagne.

Většinou si čtu knížku nebo zhlédnu
nějaký film.

Jaké oblečení v létě preferujete?

Jak slavíte Vánoce?

Šaty.

Vánoce slavím s rodinou.

Sportujete ráda?

Jste kuřačka?

Noo, sem tam (smích).

Ne, nekouřím.

Jaký je váš oblíbený sport?
Fotbal.
Chtěla jste dělat i jinou
profesi kromě učitelky?
Ano, zubařku.
Máte ráda tuhle školu?
Ano mám, jsou tady super
žáci a učitelé.
Jak jste reagovala na naši
valentýnku?
Bylo to pro mě takové
menší překvápko.
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Odkud pocházíte?
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Soutěž

Soutěž

Markéta Jasvecová, 8. C

Máte možnost vyhrát žluté tričko, když vyluštíte alespoň jeden z rébusů. Papírek se
správným řešením a jednoduchým vysvětlením hodíte do krabice na recepci
do 8. 12. 2016. Nezapomeňte se podepsat a připište třídu! Vylosujeme jednoho
úspěšného luštitele.
1. Které číslo nebo
písmeno patří místo
otazníku?
a) 1 ? 3 5 7 11 13 ? 19
b) 1 2 4 8 16 ? 64
c) 4 7 13 25 ? 97
d) 0 4 6 10 ? 16
e) A F CH ? P U X
f) K M L N M ?
g) A Z B ? C X
27 28 ? 1

2. Vylušti vzkaz:

Nbnf uv abt
ufo wbopdoj dbt.
Tuspnfl, ebslz, knfmj,
Bu ojlep
ofoj ptbnfmz.
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Language Corner
The weirdest Christmas traditions:
 Norway: There's no cleaning on the Christmas Eve in
Norway - all brooms are safely hidden away, in case
they're stolen by witches and evil spirits.
 Germany: German children leave a shoe outside the house, and it gets
filled with candies overnight. Naughty children get a tree branch instead.
 Canada: All letters with the address: Santa Claus, North Pole, Canada, the
post officer opens and replies to each child.
Christmas Jokes:
 „How do you call an obnoxious1reindeer?“ „RUDEolph2.”
 IKEA - Fake Christmas Tree - Package Leaflet3:
Long stick - 1x.
Branches4 - 46x.
Needles5- 13 543x.
Glue - 3 litres.
 Children talking in the class: „What Christmas Tree do you have?“
„Artificial6...“ „And did Christ Child7 visit you?” „Yes, but he was also
artificial...“
 „Why don't you have chimney sweepers8 in Canada?“ „Why should we
pay for this, when Santa Claus cleans the
chimney9 every year?”

But don't forget what Christmas is really about!
„Remember, Christmas isn't about how big the tree is,
or what's under it. It's about who's around it.“

 Vysvětlivky:

protivný1 - neslušný, hrubý (rude)2 - příbalový leták3 větve4 jehličí5 - umělý6 - Ježíšek7 - kominíci8 komín9
Lukáš Grümann, 9. C
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Ftípky

„Mámo, cítíš to? Vůně
vanilky, vánočního
cukroví...”
„Cítím, cítím - sousedi
se ale mají!”

O Vánocích říká maminka
Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal
vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček
a povídá: „A svíčky taky?”

„Strýčku, víš, jaký vlak
má největší zpoždění?”
„Nevím.”
„Ten, co jsi mi ho slíbil
loni k Vánocům.”

„Mami, můžu mít na
Vánoce psa?”
„Na to zapomeň! Budeš
mít kapra jako ostatní.”

Jsou ve vaně dva kapři
a jeden povídá: „Je mi
nějaká zima.“ Druhý na to:
„Vydrž, za chvíli tě obalí!“
„Tatínku, a odkud k
nám chodí Ježíšek?”
„Pokud můžu soudit
podle původu dárků tak asi z Číny.”

Jakub Hampel, 4. A
23
1

Vánoce
Vánoce jsou velmi krásné,
sníh už venku chumelí.
Kousky kapra osmažíme,
a stromeček rozsvítíme.
Potom cink cink zvoneček,
z kapra nezbyl drobeček.
Tereza Jurčeková, 4. A
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