
  

Škola má dvě nové učebny

Prvňáčci pojedou do Dalmácie

Současně byla vybudována laboratoř – učebna pro 
výuku přírodovědy, přírodopisu a chemie. Dosavadní 
vybavení bylo již velmi zastaralé a neodpovídající 
současným požadavkům na kvalitní vzdělávání. Obě 
učebny byly vybaveny tabulemi doplněnými              
o interaktivní projektor. V  přírodovědné učebně je 
nyní kompletně nová podlaha, byl zde instalován 
nový žákovský nábytek s učitelskou katedrou a nové 
vitríny. Novým nábytkem byla vybavena také jazyková 
učebna, byla instalována digitální jazyková laboratoř. 
Realizací projektu tak vznikly dva zcela nové 
moderní prostory pro třicet, respektive 24 žáků. 
Vybavení učebny bylo spolufinancováno z Regio- 
nálního operačního programu Moravskoslezsko. 
Celkový rozpočet projektu dosáhl 1,1 milionu korun 
a získaná dotace je ve výši 85 procent rozpočtu. 
Cílem projektu je nejen zpestření a zkvalitnění 
výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů, ale 
také zvýšení konkurenceschopnosti školy.

Na naší základní škole byly dokončeny dvě nové odborné učebny v rámci realizace projektu „S názornou výukou vzdělávání bude hrou aneb 
Jazyky a přírodní vědy v novém“. Předmětem projektu bylo vybudování jazykové laboratoře, ve které bude možné zapojit žáky do interaktivní 
spolupráce s učitelem, a to využitím poslechu a mluveného slova, což umožňuje následnou práci s vlastním mluveným projevem. 

Janek

Děti, které v letošním roce nastoupí na Základní škole Gen. Janka do první třídy, už brzy pojedou na adaptační                
a ozdravný pobyt k moři do Chorvatska, který se uskuteční ve dvou turnusech organizovaných ve dnech 28. srpna až        
6. září a 4. až 13. září. Součástí pobytu jsou kompletní služby ze strany cestovní kanceláře CHERRY TOUR s. r. o., která 
pro městský obvod akci zajišťuje – doprava klimatizovanými autobusy, strava v podobě plné penze, svačinky, zajištění 
pitného režimu, ubytování, pojištění a stálá přítomnost delegáta a zdravotníka. Místem pobytu je Biograd na Moru, kde 
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Vlastivěda nejen 
z knihy
Žáci 4. B se o prvním červnovém 
víkendu vydali za poznáním do 
Prahy. V rámci učiva historie       
a   dějin   České  republiky   měli

 Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, 
 Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

 možnost  na  vlastní oči  vidět krásy našeho hlavního města. 
Navštívili Vyšehrad, vyšehradské kasematy, Národní divadlo, 
Petřínskou rozhlednu, Karlův most a v  nabitém programu 
slunečného víkendu nechybělo Václavské ani Staroměstské 
náměstí s  orlojem. Děti uchvátilo cestování metrem i pražská 
zoologická zahrada a nezapomenutelným zážitkem pro ně byla 
plavba parníkem po Vltavě. Celé tři dny si děti společně se čtyřmi 
maminkami a paní učitelkou moc užily.

 Den rodiny se 
povedl
I v letošním roce, stejně jako 
vloni, pořádalo Sdružení rodičů 
a přátel školy při Základní škole 
Gen. Janka na školním hřišti akci

 nazvanou Den rodiny. Pro všechny děti byly připraveny poutavé 
atrakce, na osmi stanovištích malé sportování a soutěže, na které 
dohlížely studentky z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Po 
sportovních aktivitách si děti společně s rodiči mohly opéct párky 
u táboráku za asistence profesionálních hasičů z hasičské stanice 
Fifejdy. Díky nim měly děti možnost prohlédnout si výbavu 
hasičských vozů. Pro všechny přítomné byly v  tombole připraveny 
věcné ceny. Výherce vylosovali 1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus, předseda školské rady Lukáš Mrowiec, nechyběla ani 
ředitelka školy Šárka Fehérová, která rovněž předávala 
šťastlivcům získané ceny. Ve volných chvílích diváci mohli 
zhlédnout vystoupení tanečního studia DIDEDAnce. Vzhledem ke 
krásnému počasí se akce opravdu povedla, organizátoři byli 
potěšeni hojnou účastí dětí, rodičů i pedagogů školy. Děti si na 
závěr odnášely odměnu v podobě balonků. Úsměvy na tvářích 
účastníků Dne rodiny svědčily o spokojenosti a hezky stráveném 
odpoledni. Touto cestou děkujeme vedení radnice za finanční 
podporu akce, škole za pomoc při organizaci a všem 
návštěvníkům za hojnou účast. Těšíme se na setkání při třetím 
ročníku snad již tradiční akce. 

budou  účastníci  ubytováni v mo- 
dern ích mobi ln ích domech          
s vlastním sociálním zařízením. 
„Akce se zúčastní většina našich 
prvňáčků. Pro děti, které z různých 
důvodů nepojedou, jsme samozřejmě 
zabezpeč i l i klasické vyučování          
s náhradní paní učitelkou. Budou 
tedy normálně chodit do školy         
a čeká je klasický školní režim pro 
prvňáčky, pouze se bude realizovat      
v menším počtu,“ uvedla ředitelka 
školy Šárka Fehérová. Dětem        
přejeme šťastnou cestu a mnoho 
pěkných zážitků v Chorvatsku.

 Strana 2   Rozhovor s ředitelkou školy Šárkou Fehérovou



 

Proč máme ve škole jen jednoho pana učitele?  
My bychom uvítali více učitelů mužů v našich řadách. 
 
Je pravda, že ve škole mají být tablety?  
Ano. 
 
Co byste si přála pro školu, kdybyste si mohla cokoli přát?  
Pro školu si přeji hodné žáky, kteří mají chuť se učit, více spolupracujících rodičů a školní 
hřiště a zahradu. 

Proč se zrušily svačiny?  
Nebyl o ně zájem. Výroba čtyř svačin denně byla nerentabilní. 

Proč nejsou otevřené dveře u šaten blíže jídelny?  
Z bezpečnostních důvodů. Musíme mít návštěvníky školy více pod dohledem. Zvýšení 
bezpečnosti je požadavkem také ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Co vám vadí na dnešních dětech? A co se vám líbí?  
Nejvíce mi vadí, že jsou žáci k sobě a svému okolí vulgární, líbí se mi, když jsou spokojení se 
svými úspěchy. 

Žáci vyzpovídali ředitelku školy

Můžeme mít svůj vlastní názor? A jestli ho řekneme, proč dostaneme „seřváno“      
a napomenutí třídního učitele?  
Každý má právo na vlastní názor, ovšem je třeba znát správný čas a způsob, kdy, jak a komu ten 
názor sdělovat.  
 
Budeme mít místo šaten skříňky?  
Možná. Máme to v plánu. 
 
Proč nemáme možnost používat mobilní telefony, tablety nebo notebooky během 
výuky?  
Nejsou součástí výuky, protože ne všichni žáci mají tuto techniku k dispozici, a hlavně proto,     
že většina žáků mobily zneužívá k podvádění při písemkách a k narušování výuky.  
 
Budeme moci chodit o velké přestávce ven?  
V případě rekonstrukce hřiště a terénních úprav v atriích je to možné. 
 
Chtěla byste ve škole udělat nějaké změny?  
Určitě, ty se dějí stále: komunikační místnost vedle vrátnice, nová šatna v družině, jazyková 
laboratoř, přírodovědně chemická učebna. O prázdninách jsme vytvořili malou tělocvičnu         
a chystáme další novinky. 
 
Proč jste změnila paní vedoucí ve školní jídelně?  
Paní Boháčová se vrátila po rodičovské dovolené, paní Harvišová ji pouze zastupovala. 
 
Proč někteří žáci, například někteří puberťáci z devítky, jsou sprostí? 
Těm starším se mylně zdá, že vulgarita je udělá dospělejší. Máte šanci zlepšit reputaci žáků 
školy, když budete komunikovat slušně a bez vulgarit. 
 
Co je pro vás v  životě nejdůležitější?  
Zdraví, mí synové, optimismus, porozumění si s  lidmi.

 

Svět techniky je úžasné místo, kde je 
věda hrou. Postupně si i naši žáci 
vyzkoušeli zábavné atrakce, které 
nejen pobaví, ale i poučí v různých 
oblastech života, přírodních a tech-
nických věd. Děti byly nadšené. 
Máme radost z toho, že je Svět 
techniky právě v našem městě.

 
Svět techniky

V uplynulém školním roce jsme        
s třídou 2.B navštívili doprovodný 
vzdělávací program pro mateřské, 
z á k l a d n í a s t ř e d n í š k o l y                    
k architektonické výstavě Domy snů, 
pořádané v rámci mezinárodního 
festivalu  Archikultura 2015, kde nám 
svou tvorbu představila řada 
světových architektů. Prohlédli jsme 
si výstavu a zaujala nás především 
osobnost japonského architekta 
Masaharua Takasakiho. Jeho tvorba 
nás dokonce inspirovala k vlastní 
výtvarné činnosti. Zahráli jsme si na 
architekty a zkusili jsme si vytvořit 
model domu podle našich představ. 
Na tomto programu se nám velmi 
líbilo. Byl perfektní a děti byly 
nadšené.

Je skvělé, že byla Česká republika 
vybrána jako hostitelská země 
mistrovství světa v ledním hokeji. 
Máme radost z toho, že se konalo     
i v Ostravě a my jsme mohli být také 
u toho. Dvanáctého května jsme 
fandili hokejistům z Běloruska           
a Norska přímo v hale. Skupina 
našich žáků se také mohla tohoto 
zápasu zúčastnit. Připravili jsme si      
v rámci projektového dne nádherné 
plakáty, maskoty a vlaječky. V hledišti 
bylo více než osm tisíc diváků. Byla 
to úžasná podívaná a neopako-
vatelná atmosféra. 

Třetího května se v Telči konal 
benefiční koncert s názvem Děti 
pomáhají dětem, v rámci kterého se 
uskutečnila také výstava zajištěná 
Občanským sdružením Srdíčkáři. 
Žáci naší školy ze tříd 1. A, 2. A., 2. B., 
5.A a 9.A k výzdobě koncertu 
přispěli svými krásnými výkresy 
Všem děkujeme a přinášíme ukázky 
z výstavy. 

 Výtvarné umění

 Mistrovství světa

 Děti pomáhají

 Atletické závody
Dvacátého pátého května se 12 žáků 
naší školy zúčastnilo atletických 
závodů na městském stadionu ve 
Vítkovicích. Přestože jsme se 
neumístili, mohli jsme se zúčastnit 
autogramiády se zahraničními atlety, 
kteří přijeli do Ostravy na Zlatou 
tretru. 

Šárku Fehérovou

 Perličky  
ze školních lavic
Odkud přišel Cyril a Metoděj? Z Ra-
degastu. 
 
Otázka k žákovi: „Co děláš?“ Odpo-
věď:  „Jsem Spiderman!“ 
 
Korunovační klenoty jsou žezlo, ja-
blko a hůl. 
 
Babička svatého Václava byla Božena  
Němcová. 
 
Nobelovu cenu získal Mach a Še-
bestová. 
 
Karel Čapek měl bratra Michala. 
 
Robinsonův kamarád se jmenoval 
Zítra. 
 
Kdo byl Robinson? Byl to Kruzo. 
 
Náš národní strom je bříza. 
 
Které země podepsaly mnichovskou 
dohodu? Papež a Arábie. 
 
Mezi státní symboly patří vlajka a bu-
ben. 
 
Tvořte věty na pracovitý: Je praco-
vitý jako hovnivál. 
 
Tvořte věty na rozzlobený: Rozzlo-
bený mravenec mi vzal pomeranč. 
 
Ostravou protéká řeka Vltava. 
 
Koala je australský pták. 
 
Význam Karla IV.:  Vymyslel slivovici. 
 
Drama má cholerický konec. 
 
Žák: „Bude válka, paní učitelko.“ Uči-
telka: „Nebude, neboj.“ Žák: „Vám  
se to říká, vy už máte všechno za 
sebou…“

V průběhu měsíce června, který byl ve znamení nejen závěrečných písemek, ale také 
školních výletů a rozlučkových večírků,   sdružení rodičů a přátel školy na základě 
žádostí učitelů finančně přispělo na školní výlety šestých tříd, sedmým a osmým 
třídám částečně uhradilo vstupné do kina a také se podílelo na financování  
závěrečných večírků deváťáků. SRPŠ rovněž nezapomnělo odměnit žáky za hezké 
výsledky ve škole či dobré umístění v soutěžích a nakoupilo pro tyto úspěšné žáky 
odměny. Poslední školní den se tak tři děti z každé třídy   mohly navíc těšit z nového 
sportovního či výtvarného vybavení, které jim určitě přišlo vhod k naplnění volné 
prázdninové chvilky. Všem vyhodnoceným žákům gratulujeme a těšíme se na další 
školní rok, během kterého určitě zažijeme mnoho hezkých okamžiků při konání 
kulturních a společenských akcí.

Jak nám chutná ve školní jídelně
Oslovili jsme 80 strávníků mezi žáky naší školy 
a zeptali se jich: Jakou známkou byste 
ohodnotili kvalitu a chuť jídel připra-
vovaných ve školní jídelně? 
Dostatečné a nedostatečné hodnocení udělili 
dotázaní v obou případech pouze jednou. Mezi 
nejoblíbenější jídla patří špagety, šišky s mákem, 
pizza a řízek s bramborovou kaší. Potěšilo nás, 
že v těsném závěsu za řízkem je také ryba. 
Méně oblíbená jídla jsou rybí polévka, játra, 
houby a luštěniny. Oslovili jsme také učitele, 
kteří nám potvrdili, že jsou s jídelníčky velmi 
spokojeni. Můžeme tedy říci, že strávníkům ve 
školní jídelně chutná. 
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SRPŠ odměňovalo



  

V uplynulém školním roce jsme 
navštívili U6 a Malý svět techniky, 
v ý s t av u n a Soko l s k é t ř í dě , 
planetárium a před prázdninami 
jsme byli také na školním výletě na 
Jarošově statku ve Studénce. Děti 
mě l y mo žnos t s e zn ám i t s e               
s prostředím statku, péčí o koně       
a drobná zvířata. Vyzkoušely si úklid 
stájí, česání poníků a závěrem se na 
těchto koních i projely.

Akce prvních tříd

Školní družinu při Základní škole 
Gen. Janka v Mariánských Horách   
v uplynulém školním roce pravidelně 
navštěvovali žáci z prvních až pátých 
ročníků. Děti byly rozděleny do čtyř 
oddělení, kde se o ně staraly paní 
vychovatelky Juliana Menkalová, 
Dagmar Nesládková, Zdeňka Vrátná 
a dvě paní učitelky: Helena Gilarová 
a Šárka Návratová. Mohlo by se 
zdát, že družina slouží pouze          
k  pohlídání dětí před vyučováním 
nebo po jeho ukončení. Opak je 
pravda. Družina se pro děti stává 
p ro s t ř e d í m p l n ým z á ž i t k ů , 
zájmového poznávání, spoustou 
hraní si s  ostatními dětmi, ale také 
relaxace a odpočinku. Činnost 
druž i ny vycház í z v l a s tn ího 
vzdělávacího programu, který má 
název „Kam po škole? Do družiny, 
relaxovat od školní dřiny“. A co 
konkrétně děti mohou ve školní  
družině zažít? Vzhledem k   tomu, že 
děti rády soutěží, organizujeme 
nejrůznější sportovní zápolení, 
realizují  se  různé společenskovědní 

Školní družina
turnaje. Nechybí ani netradiční 
zábava, která má hlavně pobavit. 
Děti i paní vychovatelky si společně 
zařádí, například v rámci nocí          
v  družině, které se již staly tradicí 
(Halloween, Čarodějnice), Mikuláše, 
karnevalů, loučení se školním rokem 
a jiných akcí. Dále rozvíj íme 
pozitivní spolupráci mezi dětmi, 
školou a rodiči na vánočních a 
velikonočních tvořivých dílnách, 
spolupracujeme aktivně s místní 
knihovnou, která pro nás organizuje 
různé zábavné programy. Fungují     
u nás kroužky vaření, sportovní, 
pracovní, výtvarný, taneční, které 
probíhají v budově školy, a za 
hraním deskových her děti dochází 
do Střediska volného času Korunky. 
Největší odměnou pro všechny je 
spokojené a usměvavé dítě. Naším 
přáním je, aby platilo: jaro, léto, 
podzim, zima, v družině je vždycky 
prima. 

Za kolektiv vychovatelek 
Juliana Menkalová

Velikonoční tvořivá dílna ve školní družině

S kouzelným jarem přišla do školní družiny také dobrodružná večerní a noční akce „Vítání 
jara aneb hledání kouzelného lektvaru,“ kterou vychovatelky připravily na pátek 10. dubna. 
Kdo z dětí měl chuť se zúčastnit, nachystal si masku a spacák, a mohl přijít na večerní 
program a spaní. Úderem 19. hodiny se družina otevřela maskám s nedočkavým napětím ve 
tvářích. Na děti čekalo velké a kouzelné dobrodružství. Byly rozděleny do skupin podle věku, 
vyplňovaly čarodějné testy, venku na školní zahradě soutěžily v  pletení provázků, vyráběly 
košťátka, sbíraly bylinky na kouzelný lektvar a každá skupina si musela vymyslet své zaklínadlo, 
které předvedla porotě. Za toto všechno se dávalo razítko. Po návratu do třídy se všechny 
výsledky sečetly a vyhodnotily. Každý dostal sladkost a dárek. Vítězové si užili obrovský 
potlesk. Následovala čarovná party s diskotékou. Kolem půlnoci nastala únava, tak si všichni 
nachystali pelíšky, vyprávěli a četli jsme si strašidelné příběhy. Pro ty, kteří spali ve škole 
poprvé, to bylo velké dobrodružství. Ráno jsme posnídali, uklidili a na rozloučenou děti za 
odvahu a prokázanou noční statečnost dostaly kouzelné podkovičky pro štěstí. Rodičům jsme 
děti předávaly unavené, ale spokojené s  velkými zážitky. Děkujeme všem, kteří se na přípravě 
a realizaci akce podíleli.

Třicátého prvního března proběhla v prostorách školní družiny odpolední akce „Velikonoční 
tvořivá dílna pro děti a doprovod“. Tato akce se již stala tradicí, kdy se při společné práci 
setká generace prarodičů, rodičů a dětí. Těší nás, že se svými dětmi spolupracuje opravdu celá 
rodina. Paní vychovatelky a pomocníci se snaží vždy přijít s   novými tvořivými a zajímavými 
nápady. Všichni jsme se sešli v dobré náladě a plní očekávání. Vyráběly se jarní květinové věnce, 
velikonoční ozdobná vazba z proutí, přáníčka a netradičně se zdobily kraslice – letos 
barevným pracím práškem a vodovými barvami. Ovšem nejvíce se všichni zajímali o to, proč si 
měli donést staré ponožky. Z těch jsme tvořili a zdobili velikonočního zajíce. Bříško jsme mu 
vycpali voňavými semínky, barevnou čočkou, drobnými těstovinami, rýží, pohankou a přidali 
pár kapek vonného olejíčku. Tento výrobek sklidil největší úspěch.  Atmosféra byla radostná     
a hodně veselá. Rozdalo se pár osvědčených velikonočních receptů, vyměnily názory, jak 
správně oslavovat svátky jara, zazpívali jsme si, ale nejvíce se děti těšily na volno, že nemusí 
vstávat do školy. Z družiny všichni odcházeli s  krabicí plnou krásných výrobků. 

Vítání jara aneb Hledání kouzelného lektvaruŠkola v přírodě v horské chatě 
Jelenovská
Žijeme v   prostředí zatíženém výfukovými plyny, škodlivinami z   lokálních 
topenišť i samotným průmyslem. Proto byla pro naše čtvrťáky díky 
finančnímu příspěvku z   Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším 
zorganizována škola v přírodě, a to v horské chatě Jelenovská ve Valašských 
Kloboukách. Děti trávily co nejvíce času v  přírodě. Během pobytu plnily ve 
čtyřech indiánských kmenech řadu úkolů: vyráběly si čelenky, vlajky           
a totemy, domečky pro skřítky, dopravní prostředky a lapač snů, změřily si 
síly v   Indiánském desetiboji, zúčastnily se hry Honba za pokladem. Téměř 
každý den chodily plavat do hotelového bazénu, využily i možnosti zahrát si 
turnaj v kuželkách v přilehlé kuželně. Byly pro ně zorganizovány tři 
celodenní výlety, a to do Envicentra Vysoké Pole, kde se zúčastnily 
programu Cesta zdraví a Na statku a projely se v   koňském povoze, dále 
do Zoo Zlín-Lešná, kde byly pro jednotlivé třídy připraveny doprovodné 
exkurze „Voda je náš život“ a „Zvířata z  Jižní Ameriky“, a nakonec vyrazily 
v rámci pěšího výletu na hrad Brumov, kde absolvovaly i komentovanou 
prohlídku. Na městské děti asi nejvíce zapůsobila návštěva Envicentra. 

Šárka Valentová, třídní učitelka 4. A 

A jak se ve škole v přírodě líbilo dětem?  
Dominika Dobiášová: „Nejvíce se mi líbilo to, že tam byli hodní lidé.  V povoze, 
protože mám ráda koně. Oslíci, protože byli roztomilí. Kocour Zrzek, protože se 
nechal od každého pohladit a byl mazlivý. Malinká jehňátka, protože byla 
roztomilá. Potom to, že měli spoustu roztomilých králíčků.“ 

Veronika Nguyenová: „Nejvíce se mi líbila bylinková cesta, protože byla zdravá 
a taky jsme se hezky ponaučili. K tomu tam byla osvěžující voda z fontánky        
a krásný výhled, ale i krajina byla nádherná. A krásně čerstvý vzduch vlál po 
krajině.  A k tomu je nemožné, aby se taková stará kaple nezničila, a i přesto 
byla nádherná.“ 

Nikol Vašinová: „Líbilo se mi, když k  nám pořád chodil kocour Zrzek. Taky se mi 
líbila projížďka v povoze a hlavně jsem nadšená, že je to i tábor. Líbil se mi         
i strakatý králíček a koníci, ovečky, holoubci, kozy, slepičky a hlavně velký 
pozemek. Dá se říct jenom to, že se mi tam líbilo úplně všechno. Bylo to úžasné. 
Chtěla bych tam bydlet.“ 

Páťáci na výletě
Náš výlet nebyl ledajaký. Byli jsme se třídou 
na tři dny stanovat na Morávce v  kempu Pod 
kaštany. Bylo to super, velice zajímavé               
i trochu naučné. Moc jsme si to užili. Sami 
jsme si postavili stany, chystali jsme si snídaně 
a večeře. Počasí bylo nádherné, sluníčko 
svítilo, mohli jsme se koupat v   bazénu i pod 
splavem. Pouštěli jsme loďky, které jsme si 
sami vyrobili, vyšli jsme na přehradu, lezli po 
kopcích, našli první jahody a jedlou houbu, 
viděli mloka, trochu se báli na stezce odvahy, 
hráli hry a opékali buřty. Napínavé bylo, když 
se v noci zvedl vítr a nad kopci se blýskalo, 
ale nakonec nás bouřka naštěstí obešla. Moc 
děkujeme všem maminkám, které nám 
napekly buchty, a strejdovi Tomášovi za 
odvoz stanů, spacáků a karimatek.  

Žáci třídy 5. A

Hukvaldy 2015
Dvanáctého června se žáci třídy 5.B zúčastnili 
výletu na Hukvaldy. Seznámili se s historií 
hradu, zahráli si na hradní pány, navštívili 
Památník Leoše Janáčka a podívali se do 
minizoo. Děti mrzelo, že někdo z parku odcizil 
lišku. Podařilo se jim ale zachránit žábu a z celé 
akce se vrátily velmi spokojené.



 

 

 

Milé dámy, milí páni,  
devítka už zas pryč pádí. 

Co se děje, co to skřípá? 
V  tělocviku, už to lítá. 
Mozart, Bach:  hudební stálice  
si připomenem v  hudebce.  

Napoleon Bonaparte 
dějepisem zase vládne. 
A ve výchově ke zdraví 
dozvíme se o hraní. 

Ve výtvarné výchově  
na Picassa si hrajeme. 
A to, co o těle nevíme, 
se v  příroďáku dozvíme. 

Co tu ještě nebylo? 
Zeměpisné učivo.  
Až se z  mapy vymotáme, 
v dílnách židle doděláme, 
dočteme si čítanku, 
začneme od začátku. 

Po tom, co se dozvíme, 
co už všechno umíme, 
vrhnem se na ruštinu, 
popřípadě němčinu. 
Do světa pak vytáhnem 
s anglickým jazykem. 

Co nechápeme velice, 
to dozvíme se v  matice. 
A až budem hotoví, 
dorazí nás chemií. 

A co na konec si povíme? 
To, co všechno umíme. 
Že za těch pár let za oknem 
jsme se stali právoplatným 
člověkem.

Devítky končí 
Jiří Sedlář, 9.B

Žijeme tak, jak nejlíp umíme?
Není již život člověka pro ostatní málocenný? Umí člověk dnešní 
doby žít naplno a nejlíp, jak to jde? Já myslím, že ne. Pojďte          
a zamyslete se se mnou. Lidé v této době berou život už jako 
samozřejmost. Podle mě jej ale žijí až příliš stereotypně a berou 
to jako normální věc. Lidský život vypadá nějak takhle: Narodíme 
se, ve třech letech jdeme poprvé do školky, v šesti do školy, 
doděláme si třeba vysokou školu, pak nastoupíme do práce, kde 
to, co jsme se naučili, využíváme minimálně. Pracujeme strašně 
dlouho, nyní důchod začíná v 65 letech a hranice se pořád 
zvyšuje. A pak už jen čekáme, až umřeme, což se v mnoha 
případech stane do 15 až 20 let. Takhle vypadá život dnešních lidí. 
A nikdo, ani kdyby chtěl, s tím nic neudělá, protože když chce 
někdo obyčejný prosadit svůj názor na veřejnosti, je ihned 
umlčen složkami, které nás mají chránit. Jdou po nás lidé, jež 
tento stereotyp plně ovládl, a snaží se zničit vše, co je odlišné.  

V této době obyčejní lidé nemůžou žít takový život, jaký by ve 
skutečnosti chtěli, protože jsou pak ubiti většinou. A z toho 
důvodu radši nikdo nic nedělá a jen přihlíží, jak on sám a jeho 
blízcí musí makat na to, aby poté mohli umřít. Tato doba není 
správná. Dny utíkají rychle, protože člověk ubíjí svůj čas tak, že je 
radši s elektronikou, upíjí se do němoty, aby zapomněl na 
problémy, které nechce řešit, a radši jen přihlíží a nekoná. Tato 
doba nepřináší moc šancí, jak žít krásný a slušný život. Pokud se 
nenarodíte do bohaté rodiny, opravdu můžete jen přihlížet. Moje 
rada? Žijte život tak, jak chcete. Pokud vám stereotyp vyhovuje     
a chcete jít se stádem, tak prosím. Ale pokud chcete něco víc, 
nemarněte čas a do toho! Žijete jen jednou a toho času moc 
není. Tak ať potom nelitujete nevyužitých chvílí, protože ve stáří 
je už pozdě.  

Vít Zdařil, 9. A 

Křížovka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. III.

10.

11.

  1.  Jak se jmenuje sídlo našich králů? 
  2.  Na kterou horu přivedl praotec Čech svůj kmen? 
  3.  Jak se jmenovala dcera Václava III.? 
  4.  Kdo byl prvním historicky známým knížetem? 
  5.  Kterým divokým kmenem byli napadeni Slované? 
  6.  Který kmen v 5. století přišel na naše území? 
  7.  Která z Krokových dcer se stala kněžnou? 
  8.  Jak se jmenoval slavný kronikář? 
  9.  Který král měl v držení tři královské koruny? 
10.  Jaké jméno přijal Konstantin? 
11.  Rod Přemyslovců vymřel po... 

Tajenka: Přemyslovci

Co se ve škole dělo 
o prázdninách
Během prázdninových měsíců se ve škole maloval 4. pavilon     
a školní kuchyň, prováděly se nejrůznější údržbářské práce     
a opravy, myla se okna, osvětlovací tělesa a probíhala pokládka 
linolea na pěti chodbách 1. a 3. pavilonu. Pět učitelů se 
zúčastnilo intenzivního kurzu práce s iPady s názvem Letní 
škola, aby následně mohli v rámci vyučování s tablety předávat 
z k u š e n o s t i d ě t e m . N a n a š í š ko l e t a k é d o š l o                            
k rekonstrukci bývalé botárny, která v minulém období chvíli 
fungovala jako sklad. Díky finančnímu přispění města Ostravy 
bude tato místnost nově sloužit jako malá tělocvična. Je 
vybavená kobercem, zrcadly a různými deskovými hrami. 
Probíhat v ní budou výuka zdravotní tělesné výchovy, taneční 
kroužky, logopedická cvičení a další pohybové aktivity pro 
menší počet žáků.  

Do čeho se přezouváme?

Honza Neubauer, žák třídy 4.B, si pro vás připravil malý kvíz          
z učiva vlastivědy. Otestujte své znalosti.

Fotoreportáž o přezůvkách, ve kterých chodí žáci třídy 5.B        
ve škole. Uhádnete, komu patří? Pomocí tužky, pastelky, fixu nebo 
průpisky můžete jednotlivé přezůvky přiřadit ke konkrétním 
žákům. 


