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Rébus 
Děkujeme za to, že k odevzdání řešení tajenky 

či jiných rébusů používáte modrou krabici 

umístěnou v malé chodbičce před ředitelnou!  

I dnes máte možnost zapojit se do soutěže o ceny! 

Co je na následujícím obrázku? 

 

Řešení tajenky minulého čísla: salátová okurka 

Vylosovaný výherce: Karel Oleják, 2. C
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Ředitel deváťákům 

Brzy odevzdáte své přihlášky na střední školy a většině z vás se blíží termín přijímacích zkoušek. 

Za sebe i své kolegy všem přeji šťastnou ruku při výběru školy. U nás finišujete a jinde vás čeká nový 

začátek. Po prvním pololetí to nepouštějte, zaberte, pojďte do spurtu, ať každý z vás proběhne cílem jako 

vítěz! 

          Miroslav Všetečka 

Žlutý den 
 

Každý čtvrtek si oblékáme něco žlutého. Ukazujeme tak, že patříme 
na tuto školu a jsme tady rádi! 
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Sluníčka 

Školní pěvecký sbor Sluníčko měl tradičně v době adventu napilno. 

Vše vypuklo již 26. listopadu, kdy 

se ve škole konaly vánoční trhy. Ty sbor 

tradičně zahajuje. Také tentokrát 

Sluníčka trhy odstartovala. Následoval 

ovšem okamžitý bleskový přesun 

do galerie Červený kostel, kde zrovna 

v ten den probíhala vernisáž výstavy 

paličkované krajky nazvaná Dómy 

a domky. A tam – jak jinak – sbor také 

vystupoval. 

Tím ovšem zdaleka vystupování neskončilo. Před sebou měli sboristé náročný víkend. V sobotu 

28. listopadu je čekalo rozsvěcování stromu na Malánkách, v neděli pak v Hlučíně i v Ostravě-Zábřehu 

zároveň. 

Malánky se nesly v přátelském duchu a velmi milé atmosféře, malým mínusem bylo nulové 

ozvučení. I tak si děti vyzpívaly sladkosti. 

V Hlučíně Sluníčka zahajovala celý program rozsvěcování stromu, který začínal již ve 13.00 hodin. 

V tuto dobu krom stánkařů s občerstvením zaplnilo náměstí jen pár rodičů – věrných skalních fanoušků. 

Pro ty se zpívalo na ozvučeném pódiu s nepředstíranou lehkou radostí. Obrovský dav lidí si pak Sluníčka 

užila v Ostravě-Zábřehu 

před Kulturním domem 

Akord.  Tam se děti 

podílely na hodinovém 

programu společně 

s amatérským divadelním 

souborem Nahodile.  
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Vánoční strom byl rozsvícen nádherným andělem za sborových tónů Halleluja. Zajímavostí je, že tři dny 

na to jej vyvrátila a zničila vichřice, musel pak být nahrazen stromem novým. 

Během prosince pak Sluníčka ještě s vánočním programem 

navštívila dvě hlučínské školky – MŠ Cihelní a MŠ Dr. Edvarda 

Beneše. Do těchto akcí se zapojili někteří žáci ze třídy 7. C, kteří 

nacvičili část vánočního příběhu ve valašském nářečí. 

O představení samozřejmě nepřišli ani prvňáčci naší školy. 

A co Sluníčka čeká dál? Momentálně se začíná připravovat školní 

Jarní show a 24. dubna se můžete těšit na koncert v Červeném 

kostele v Hlučíně. 

 

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem rodičům 

za podporu, obzvláště těm všem, kteří si ukrojili 

z vlastního času a podpořili nás na všech časově 

náročných akcích před Vánoci. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Marie Hájovská a Markéta Jasvecová 
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Planeta Země 3 000  
Východní Afrika – kolébka lidstva 

Každoročně se v hlučínském kulturním domě pořádá zeměpisná přednáška, a tak tomu bylo 

i letošní rok. 4. prosince 2015 jsme se vydali za poznáním do východní Afriky. 

 Po skončení programu nám ochotně poskytla rozhovor Kateřina Galbavá, spolumoderátorka 

akce. Přestože tvrdila, že je nezkušená, odpovídala hbitě a obratně. Mimo jiné jsme se dozvěděly, že slečnu 

Kateřinu spojuje s panem Lelkem jak pracovní, tak přátelské pouto. 

 Projekt vznikl před 12 lety na přání hlavního hrdiny Adama Lelka. Tříčlenný štáb (zvukař, 

kameraman a Adam) na cestách zažívá nevšední dobrodružství. Nejednou se Adam dokonce bál o svůj 

život. Následné zpracování celého dokumentu trvá několik měsíců. I přes nemalé náklady není projekt 

nijak dotován. 

 Příští rok se můžeme těšit na Filipíny. Pokud byste měli zájem vznést svůj návrh ohledně dalších 

témat, nebojte se ho zveřejnit na facebookových stránkách.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Tereza Hrnčířová a Markéta Antošíková, 9. B 

Slum Kibera (Keňa 2014) 

Vulkán Erta Ale 

Žena kmene Mursi Lev pustinný 
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Stužkování prvňáčků 
Dne 10. prosince 2015 se v prostorách 

prvních tříd sešli prvňáčci se svými rodiči 

a sourozenci, aby byli slavnostně pasováni.  

Než k ceremoniálu došlo, museli rodičům 

a sourozencům dokázat, že již něco umí. Každý 

měl šanci ukázat, co se od začátku školního roku naučil. Například v angličtině už děti rozumí několika 

výrazům, v matematice dokáží vypočítat různé logické příklady, v češtině již znají skoro všechna 

písmenka.  V jedné třídě zahráli pohádku O sedmi kůzlátkách, v jiné zase zpívali. Bylo patrné, že se toho 

děti za tak krátkou dobu hodně naučily.  

Samotného pasování se ujal pan ředitel 

s paní zástupkyní a všem dětem i paním učitelkám 

rozdali šerpy.  

Natálie Bílská, Marie Hájovská, 8. A 

 

 

Literární čajovna 

V úterý 2. února 2016 proběhla na druhém stupni recitační soutěž. Odpoledne bylo zpestřeno 

pitím čaje a pojídáním moučníku a neslo se ve velmi přátelském duchu. 

V kategorii 6. a 7. tříd zvítězila Anna Marie Kaniová, druhé místo obsadil Vojtěch Dostál 

následovaný Melanií Kaniovou. V kategorii 8. a 9. tříd se na prvním místě umístila Barbora Mrovcová, 

dále porotu zaujala svou vlastní tvorbou Lucie 

Janušková, viz str. 14, třetí skončila Nela Blahušová. 

 

 

 

 

 

 Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další ročník. 
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Recitační přehlídka 1. stupně 
Ani na 1. stupni nezaháleli s recitační přehlídkou. Konala se následujícího dne, 3. února 2016. 

  0. kategorie  

1. Jakub Kolarz  

2. Gabriela Linhartová  

3. Karolína Černotová  

1. kategorie  

1. Natálie Janošcová  

2. Dorota Chrástecká  

3. Julie Kaspříková  

2. kategorie  

1. Lea Tlachová  

2. Adéla Broukalová  

3. Pavel Wanderburg    Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na příští setkání. 

Lyžařský kurz 5. tříd 

V termínu 18.-22. 1. 2016 vyjely páté ročníky na lyžařský kurz konaný na Horní Bečvě. Sněhová nadílka jim 

přála, vše se obešlo bez úrazu a z večerních programů tříd zaujalo nastudování Červené karkulky Zdeňka 

Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Video můžete zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=z7jKe-IFiU0. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natálie Bílská, 8. A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7jKe-IFiU0
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Lyžařský kurz 7. tříd 
Ve dnech 11.–15. 1.  2015 žáci 7. ročníků vyrazili na lyžařský 

kurz, který se odehrával na Starých Hamrech na chatě 

Armaturce. Sedmáci se už od začátku školního roku nemohli 

dočkat, až budou jezdit na lyžích nebo na snowboardu.  

Po příjezdu a ubytování jsme v pondělí odpoledne vyrazili s učiteli na svah. 

Lyžovali jsme každé dopoledne a odpoledne. Kromě technického 

sněhu nám ve středu napadlo přes deset centimetrů prašanu. 

Poslední den některé žáky jemný prašan vylákal na svah 

bez výstroje a sjížděli kopec po břichu jako tučňáci. Ve sněhu jsme 

si hráli náramně, koulovali jsme se, skákali do sněhu a mnoho 

dalšího. Moc jsme si to užili. Byla to veliká zábava! 

Jídlo nám vařili, 

o hladu jsme nebyli! Pitný režim byl také zařízen, měli jsme vždy čaj 

na zahřátí, i při lyžování.  

První tři večerní programy si připravili žáci z jednotlivých 

tříd, poslední večer jsme zakončili pyžamovou párty. Tento lyžák 

byl opravdu super! Klidně bychom si ho znovu zopakovali. 

Markéta Jasvecová, 7. C 

Divadelní představení 

Žáci 2. a 5. ročníku navštívili v Národním divadle moravskoslezském představení Mrazík, jehož scénář 

kopíroval známý film.  

V úterý 9. 2. 2016 jeli žáci 8. tříd do Divadla loutek v Ostravě. Představení se jmenovalo Oskar a růžová 

paní a celé se odehrávalo na alternativní scéně. Bylo to o desetiletém Oskarovi, který má leukémii a zbývá 

mu posledních 12 dní života. Jeho nejoblíbenější člověk v nemocnici je „růžová paní“, která mu se vším 

pomáhá.  V představení hráli jen dva herci, ale myslím si, že to nikomu nevadilo. Na samotném konci byli 

všichni smutní z toho, že Oskar zemřel. 

                                                                                                         Natálie Bílská, 8. A. 
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Zápis do 1. tříd 

V neděli dne 17. 1. 2016 všechny děti, které by chtěly nastoupit v září do první třídy naší školy, 

přišly spolu s rodiči na zápis, který se konal od 9. 30 do 17 h v prostorech 1. tříd. Děti se zapsaly a poté 

si mohly přijít pohrát do herny, která byla zařízena v čítárně. Tam na ně čekala paní vychovatelka s pár 

dobrovolníky, našimi žáky. Rodiče si pak mohli zajít vyřídit důležité papírování a následně zavedli děti 

za učitelkami, které je “zkoušely“. S pár dětmi, panem ředitelem a paní učitelkou Buchtovou jsem udělala 

menší rozhovor….  

Děti: 

Těšíš se do první třídy? 

Alžběta Štarhová, 6 let: Jo … 

Ema Hrňová, 6 let:     Ano, těším.  

Chtěla bys paní učitelku, nebo pana učitele? 

Alžběta Štarhová, 6 let:     Paní učitelku. 

Ema Hrňová, 6 let:     Paní učitelku.                    

Paní učitelka Buchtová: 

Co při zápisu posuzujete? Na co se zaměřujete? 

Zaměřujeme se na správnou výslovnost, matematické představy, zda děti znají básničky, písničky, 

pohádky, zda rozpoznají barvy, umí se podepsat apod. 

Bojí se děti? Stydí se? 

Většinou se děti nebojí. Před zápisem se byly děti podívat v prvních třídách s vyučujícími z MŠ. Vyzkoušely 

si sedět v lavicích, prvňáčci jim ukázali učebnice, aktovky, pouzdra. Ale ano, některé děti se stydí. 

Jak je rozmluvíte, co na ně funguje? 

Když začnou mluvit o své rodině (o mamince, sourozencích, domácích mazlíčcích). Také je lákáme 

na pohádkové obrázky. Potom už strach nemají a nebojí se. 
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Pan ředitel 

Kolik dětí se již u zápisu dnes přihlásilo, 

kolik čekáte, že se jich přihlásí? 

Kolik jich zatím přišlo, to nevím, 

ale čekám, že přijde 70, 75 předškoláků.     

(Ve skutečnosti ji k zápisu přišlo 81.)                                                                                    

                   Děkuji všem za rozhovor                      

    Marie Hájovská, 8. A                                                                                                                                                      

 

Rozhovor 
Dnes s Lenkou Kubesovou 

Položily jsme paní učitelce několik otázek, na které nám ochotně 
odpověděla. 

1) Jak prožíváte skok z páté třídy do první? 

Je to velký rozdíl, člověk každý den zjišťuje, že musí trochu 
mluvit jinak a chovat se jinak. Ty věci, které byly v 5. třídě 
samozřejmostí, teď už nejsou. Zjišťuji nové věci a jsem každý den 
překvapená. 

2) Myslíte si, že jste spíše ta zlejší nebo hodnější paní učitelka? 

Takový asi střed. Snažím se nacházet rovnováhu, myslím si, že by to takové ty sluníčkové paní učitelky 
měly trochu těžší. 

3) Jste s dětmi při učení více v pohybu, nebo spíše v lavicích? 

V první třídě je potřeba kombinovat tyto dva způsoby. Občas musíme s dětmi, například při psaní, sedět, 
protože to jinak nejde, aby se něco naučily, a prokládáme to hrami. 

4) Jak relaxujete, jaké jsou vaše koníčky? 

Dělám instruktorku  aerobiku, nebo cvičím ve fitku, běhám.  Skoro každý víkend jezdím někam na hory, 
které mám taky moc ráda. 

5) Co děláte ze všeho úplně nejraději, u čeho si vyčistíte hlavu? 

Pokud chci vybít energii, tak spinning, ale na pročištění mysli spíš ty hory. 

                                                                          Děkujeme za rozhovor  
                                                                                                 Marie Hájovská a Natálie Bílská, 8. A 
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Házená Opava 

Okresní finále v házené - Sportovní liga základních škol 

Ve středu 10. února 2016 jsme v tělocvičně ZŠ Mařádkova v Opavě odehráli turnaj v házené v kategorii 
dívek i chlapců v následujícím složení: 

Dívky: Š. Czyžová, B. Melecká, N. Krchová, A. Ratajová, A.Bláhová, B. Kubová, A. Onderková, E. Felgenträgerová, 

E. Kratochvílová a v brance L. Janušková Chlapci: D. Večerek, L. Chvěja, J.  Pudich, M. Schoffer, T. Slischka, V. Pytlík, 

O. Štroblík, T. Mičkal a v brance M. Ondruš  

Atmosféra na hřišti byla vypjatá, přesto se utkání podařilo odehrát v rámci fair-play. Celkem naše týmy 
odehrály 5 zápasů, kdy jsme ani jeden zápas neprohráli. Holky odehrály 2 utkání se soupeři ze ZŠ 
Šrámkova a ZŠ Otická. Klukům přibyl ještě 3 soupeř ze ZŠ Vrchní. Ve všech zápasech šla vidět radost 
ze hry. Především obrannou činnost se nám všem podařilo zvládnout na jedničku a výkon brankářů byl 
neuvěřitelný (Lucka chytla několik rychlých protiútoků a Marka nepřekonali ani ze dvou sedmi 
metrových hodů po sobě!). Útok byl také na velmi vysoké úrovni, vždyť kdybychom dali málo gólů, 
nemáme takové výborné umístění. Troufám si říct, že házená v našem podání byla pro oko diváka 
nejhezčí. Sehráli jsme několik pěkných herních situací a zisk míče v obraně zakládal trháky, ze kterých 
jsme dávali snadné góly. 

Oba týmy získaly stříbrnou medaili. Jen díky nižšímu skóre nedosáhly na nejvyšší příčku. 

Štěpánka Czyžová, 9. C 

Poznámka redakce: Autorka článku nezmínila, že nejlepším hráčem a nejlepším střelcem turnaje byla 
vyhlášena Štěpánka Czyžová.  
  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



  
13 

 
  

S-cool magazín               fotOhlédnutí 
únor 2016 

Milujeme zimu … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... a taky legraci 
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Oslava sv. Valentýna 

Valentýnské zvyky: V tento den si zamilovaní dávají drobné dárky a tím dávají najevo, že se mají rádi.  

Máte-li někoho rádi, můžete mu darovat valentýnku. 

Nemusíte posílat valentýnku (přání) jen partnerovi, 

ale taky rodičům, sourozencům nebo kamarádům. 

Proč se slaví: Valentýn byl kněz, žil v Římě ve třetím století. 

V té době žil také císař Claudius II., 

který zakázal svatby, protože si myslel, že svobodní muži 

budou lepšími vojáky než ženatí. Valentýn  

zamilované dvojice tajně oddával. Říká se, že byl popraven  

právě 14. února. I když nevíme, jestli je to pravda, 

rozhodně můžeme Valentýna brát jako postavu, na jejíž 

počest se oslavuje láska. Češi nechtějí valentýn slavit, 

protože si často myslí, že je původem z USA. To ovšem 

není pravda. Valentýn je původem z Říma.   Kateřina Obdržálková, 6. D 

 

Ach, to zamilování 

Lucie Janušková 
Ach, proč jen myslím na něj, 
proč svírá se mi hrdlo, 
když kolem prochází. 
Ach, já jsem ale v nesnázi. 
 
Pro něj jsem jen člověk pouhý,  
kdyby však věděl, kolik mám v sobě touhy. 
A jen kvůli němu nechci přestat žít. 
Mu je to však jedno. 
Klidně by mě nechal odejít. 
 

 
 
 
Když si tak prohlížím fotku, na které je on, 
hned rozbuší se mi srdce jako zvon. 
V tu chvíli v očích slzy mám 
a říkám si, proč ho nezajímám. 
A chce být jen kamarád,  
 snad proto, že má jinou rád?? 
 
A tak do veršů jsem city skryla. 
Abych svou lásku k němu zatajila. 
Jednou však zjistí, že o něm ta báseň byla. 
A do ucha mi pošeptá - ty jsi moje milá.

 

Natálie Stošková, 9. C 
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S-cool magazín               Anketa + ilustrace žáků 1. A 
únor 2016 

Valentýnská anketa 
Jak si představuješ/představujete ideální oslavu Valentýna? 

Pavla Grygarčíková (učitelka) - ,,Chtěla bych být překvapena.‘‘ 

Veronika Kubínová (9. A) - ,,Chtěla bych dostat puget růží.‘‘ 

Natálie Bílková (9. C) - ,,Chtěla bych být něčím překvapena ve škole.‘‘ 

Alena Ulichová (učitelka) - ,,Romantická večeře a kino.“ 

 

Věříš/věříte v lásku na první pohled?  

Barbora Mrovcová (8. C) - ,,Ano, věřím.‘‘ 

Honza Leibner (6. A) - ,,Ne.‘‘ 

Kateřina Zemčíková (učitelka) - ,,Ano, je to chemie.‘‘ 

Markéta Jasvecová (7. c)  - ,,Jo, věřím.“ 

 

Kolik ti/vám bylo, když jsi/jste se poprvé zamiloval/a?  

Jarmila Polomská (učitelka) - ,,Bylo to v 6. třídě.‘‘ 

Barbora Hoppová (učitelka) - ,,12.‘‘ 

Nikola Drábová (6. A) - ,,11.‘‘ 

Alena Ulichová (učitelka) - ,,Byla jsem ještě ve školce.“ 

 

S jakou celebritou bys/byste nejraději slavil/a Valentýna? 

Emílie Vitásková (6. D) - ,,S Vadakem.‘‘ 

Lukáš Hartmann (učitel) - ,,S Barborou Polákovou.‘‘ 

Nikola Krchová (9. B) - ,, S Taylorem Lautnerem.‘‘ 

Markéta  Jasvecová (7. C) - ,,S žádnou.“ 

 

                                                                                                                                        Lucie Thománková, 6. D
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S-cool magazín                  Lovestory 
únor 2016 

Aneb láska na svahu 
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S-cool magazín            Výtvarná inspirace 
únor 2016 

Language corner 

       

 

 

In english lesson, we wrote poetry, in which had to be these words: sun, sky, peacock, fly, garden. You 

can try it too! The best poems are here: 

 

     

     

       

                                                

    

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Peacock is looking on the sky, 

where purple aeroplane can fly. 

Sun is very hot today, 

as well on Thursday, Friday, 

Saturday. 

In the garden I see the flower, 

when I am in the tall tower. 

Somebody told me,   

sky will become dark,    

leaves fall from tree,    

I losing my ilinary mark.     

 

Chickens want to fly, 

dark catches me in the corner, 

you don´t have to try, 

we have never been good runners. 

 

I got a peacock feathers, 

you can not stop it, 

now we become their angels, 

in your garden stands my spirit. 

                                          

Sun is shining like a peacock, 

and sky with birds is so blue, 

it is a morning, I think 9 o´clock, 

I am in green garden and is true, 

that I want to fly too. 

Markéta Antošíková a Tereza Hrnčířová, 9. B 
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S-cool magazín           Kostra 
únor 2016 
 

Zamilovaný Gregor 

 
V minulém čísle S-cool magazínu jste se seznámili s Gregorem.  A v tomto čísle našeho magazínu 

se dozvíte něco o jeho holce! Ano, je to tak! Gregor si našel holku. Jak se to stalo?  

Gregor odjel o prázdninách na setkání všech kostlivců z České 

republiky, které se konalo v okolí Mostecké pánve. Společně s jinými 

kostlivci a kostlivkyněmi (? ) si povídali, co se událo na jejich školách 

nebo co mají nového atd. Když tak seděli u stolu a čekali, až dojdou 

ti poslední, vešla do dveří krásná „kost“. Jejich pohledy se náhle setkaly. 

Oba se na sebe usmáli. Ona si šla sednout na bar a Gregor se ptal 

ostatních: „Kdo to je?“ Někdo mu řekl, že se jmenuje Matylda 

Párátková, ale že neví, odkud je. Když už se večer chýlil ke konci, 

všichni odešli a zůstali tam sami, odhodlal se Gregor a vyzval ji k tanci. 

Matylda samozřejmě souhlasila, protože kdo by odolal našemu 

Gregorovi, že?  

           Dalšího dne šli všichni na výlet. Oba zůstali vzadu a nesměle se začali bavit. Když došli do cíle, 

už se bavili, jakoby se znali spoustu let. Sedli si spolu na obědě, na který měli pečené morkové kosti, což je 

tamní specialita a pořád se smáli. Při zpáteční cestě si ještě pořád měli o čem povídat. Za dva dny bohužel 

setkání skončilo a Matylda se ve spěchu nestihla s Gregorem rozloučit, jelikož musela jít rychle na vlak. 

          Gregor přijel domů celý smutný a skleslý. Nikdo nevěděl, co mu je a jak mu pomoct. Až to z něho  

jedna nejmenovaná třída (nechtěli, aby byli zveřejněni ) vytáhla! Ihned všichni přemýšleli, jak mu 

pomoci. A pak na to přišli!!!  

          Rychle zavolali jeho kamarádům kostlivcům - Kvídovi, Honzovi, Kláře a Bětce, jestli neví, kdo by 

ta záhadná Matylda Párátková mohla být. Nikdo nevěděl, ale poradili jim, aby zavolali hlavnímu 

organizátorovi akce, Pepovi, ten že by to mohl vědět. Třída neváhala a pátrací akce, aniž by to Gregor 

věděl , mohla pokračovat dál.  

          Matylda, jak zjistili, bydlí v Kostnici, na zdejší škole. Zavolali jí, 

vše jí vysvětlili a zeptali se jí, jestli by mohla přijet. Okamžitě souhlasila 

a přijela na smluvené místo, kde čekal Gregor. Jakmile se uviděli, chvíli 

nevěřícně postávali a pak se k sobě rozběhli a dali si véélkou pusu.  

Až kosti zapraštěly. A jejich láska stále trvá… 

 

 

                                                                                                                                      

Marie Hájovská, 8. A     
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S-cool magazín         Valentýn a Malý princ  
únor 2016 

Správně vidíme jen srdcem 
 

Citát z Exupéryho Malého prince neznamená, že naše oči jsou slepé, ale že se dají snadno zmást, 

například vzhledem člověka. Ale vaše srdce vidí správně a nenechá se jen tak oklamat. Pustí si k sobě jen 

ty lidi, ve kterých vidí něco dobrého, něco, co je mu blízké. 

Například lásku, přátelství. To jsou věci, které můžeme vidět - cítit pouze srdcem. Protože 

kamarády a partnery si nemůžeme vybírat podle toho, jestli jsou krásní, bohatí nebo oblíbení, ale hlavně 

podle toho, jak se s nimi cítíme a jak to cítí naše srdce. 

I já se ve svém životě řídím tímto zvláštním pocitem vycházejícím přímo ze srdce. A díky němu 

jsem poznala ty nejlepší kamarády.       Aneta Hrudová, 9. A 

 

Je to má růže  
Každý člověk hledá na světě svoji spřízněnou duši. Někdo ji najde dřív, někdo později. Hodně lidí 

se v první lásce zmýlí a až po nějaké době najde člověka, se kterým stráví svůj čas. 

Ve dvou se to lépe táhne. Být sám je smutné. Nemáte se o koho opřít, když je vám úzko. Je dobré 

vědět, že vás někdo v těžké situaci podrží. Stejně můžete pomoct i vy své drahé polovičce. Pocit, že vás má 

partner rád a vy máte rádi jeho, je krásný. 

Lidé si nejvíc váží času, který jim dáte. Čas je totiž nejdražší věc na světě. Nedá se koupit, 

a když už ho jednou věnujeme někomu jinému, nedá se vzít zpět. 

Mít svého přítele a být s ním, je štěstí. Někteří svou lásku nenajdou a zbytek života stráví sami. 

A proto si važte toho, co máte, a hýčkejte si svého partnera, protože ho můžete kdykoli ztratit. Prvotní 

pobláznění po čase opadne, ale láska zůstane navždy…             Kateřina Mikulová, 9. B 

 

Správně vidíme jen srdcem 
Možná si říkáte, že od toho, abychom viděli, máme oči. Ale očima vidíme pouze schránku, to, co je 

uvnitř, oči nedohlédnou… 

Zjednodušeně můžu říct, že při pokusu nahlédnout do člověka zapojím své instinkty a srdce. 

Na základě chování dotyčného si má mysl utvoří jistý obrázek. Můj mozek spolu s mým srdcem utvoří 

dokonalý pár, který vyhodnotí člověka zevnitř a oči jen doplní to, co vidí.  

Když nad tím tak přemýšlím, tak naše oči jsou zkušení a přesvědčiví lháři. Já si o člověku nemohu 

udělat obrázek jen podle toho, jak vypadá, protože ani ta nejčervenější jahoda nemusí být vždy sladká. 

Nemohu nikomu radit, v tomto ohledu nemůže nikdo nikomu radit. Každý musí během života 

sám zjistit, zda si vystačí s očima, anebo bude chtít nahlédnout pod slupku a spatřit více. Záleží jenom 

na nás…               Markéta Antošíková, 9. B 
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VLOČKA 

Natálie Horejsková, 6. D 

Z nebe spadla bílá vločka, 

na ostatní vločky počká. 

Samotné jí smutno je, 

vůbec se neusměje. 

 

Studená je jako led, 

na sluníčku taje hned. 

Až ostatní přiletí, 

bude sněhu pro děti. 

 

Vločka už teď smutná není, 

pro děti je potěšení. 

Stane se z ní sněhulák, 

velký jako panelák. 
 

KDYŽ JÁ JEDU NA HOKEJ 

Adam Jarošek, 6. C 

Když já jedu na hokej, 

tak se těším, je mi hej! 

A když dají naši gól, 

křičí celý stadion 

jak opičí pavilon. 

 

O přestávce najdu krámek, 

koupím si tam velký párek. 

Ten mi chutná převelice 

a dál fandím: „Vítkovice! Vít-ko-vi-ce!“ 

 

 
 

Ilustrace: 

Bára Kubová, 7. C 

 
S-cool magazín          Básnická dílna
únor 2016

 

Je libo báseň? 

HUDBA 

Kateřina Petrů, 8. A 

Hudba je jako jídlo,  

žít bez ní neumím, 

je to mé života sladidlo, 

jen s ní světu rozumím.  

 

Mění mou náladu, 

k dobrému i ke zlému,  

učí mě písní hromadu, 

to svědčí mozku mladému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUŠTĚNÁ HARMONIKA 

Štěpán Reiský, 6. A 

Pozdě večer přijdu domů, 

nestačím se divit tomu, 

jak tam moje harmonika 

dole v herně tiše vzdychá. 

 

Dnes jsem neměl ani chvilku, 

bych ji rozezpíval v trylku. 

A pak brečí jako koza, 

co se pásla u Přívoza. 
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 Inspirace řeckými bájemi a pověstmi 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aneta Paterová, 6. A 

Natálie Horejsková, 6. D 

Adéla Štarhová, 6. A 

Natálie Horejsková, 6. D 
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Nikol Chybíková, 7. A 

Emil Klempár, 7. B 

Hana Hrubá, 7. C 

Tereza Vlčková, 7. B 

Veronika Platzková, 7.C 

Tereza Vlčková, 7. B 

Emil Klempár, 7. B 

Veronika  Platzková, 7. C 



  
24 

 
  

S-cool magazín           Vtipy 
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Vtipy 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lukáš Grümann, 8. C 

 

Mladý muž jde na námluvy a otevře mu 

budoucí tchýně. Vrazí jí kytku se slovy: 

,,Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery.“  

,,Starší nebo mladší? ‘‘ ,,To jsem nevěděl, že 

má každou ruku jinak starou!‘‘ 

 

 

,,Proč se ten Pepa ještě neoženil? ‘‘ 

,,Stále ještě čeká na svůj ideál. ‘‘ 

,,A jaký je jeho ideál? ‘‘ 

,,Taková, která by si ho chtěla vzít! ‘‘ 

 

Ptá se solidní pán své nastávající: ,,Tak, kolik 

jsi měla, Zuzanko, přede mnou milenců?“ 

Ticho. Po půl hodině se znova zeptá: ,,Ty se 

zlobíš?“ ,,Kdepak, počítám…“ 

Hádanky: 

Luxusní a obrovská loď. Na palubě chudý Jack a bohatá Rose.    _ _ _ _ _ _ _ 
Kdo byl dle legendy sv. Valentýn?     a): císař  b): kněz  c): voják 

S jakým datem se pojí název ''lásky čas''?     a): 1. 5.  b): 24. 12.  c): 14. 2. 

 
 


