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 Projektový den ve třídě 8. B

Zapojila se i třída 2.  A
Také naše třída 2.  A se celá naladila vánočně. 
Vyráběli jsme přání k Vánocům pro potěšení 
babiček a dědečků z našeho obvodu. Některé 
z našich výrobků jsme také nabídli i hostům 
školního jarmarku, který byl plný zpěvu, tance 
a další zábavy. 

Florbalový turnaj
Jedenáctého listopadu 2015 se družstva dívek a chlapců z pátých tříd zúčastnila florbalového 
turnaje s názvem Think blue. Chlapci ve složení Patrik Irgl, Denis Irgl, Ondra Frydel, Denis 
Holček, Dan Lysek, David Štvrtňa a Jakub Janda vyhráli a postoupili do krajského kola. Děvčata 
skončila na 3., respektive 4. místě. Gratulujeme!

Druhého listopadu 2015 byla v naší základní škole pro žáky otevřena     
v  rámci projektu „K vědění hrou a učením“ nová víceúčelová herna.       
Z rozpočtu statutárního města Ostravy škola získala účelovou dotaci ve 
výši 40 tisíc korun, která byla použita především na zakoupení podlahové 
krytiny a grafomotorických pomůcek. Rekonstrukci místnosti zajistila 
škola, z provozních prostředků uvolnila 85 tisíc korun. Na odpolední 
volnočasové aktivity získalo SRPŠ od městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky finanční dar ve výši 10 tisíc korun a samo také přispělo 
částkou čtyři tisíce korun na zakoupení deskových her a hlavolamů. 
Věříme, že děti budou hernu rády navštěvovat. Děkujeme tímto všem 
zúčastněným za podporu při budování této místnosti. 

Martina Tvrdá 

Nový lukostřelecký klub v Ostravě
V Ostravě – Mariánských Horách se 1. září 2015 otevřel nový 
lukostřelecký oddíl. Nabízí kurzy pro začátečníky, ale i každodenní 
tréninky pro nadšence tohoto sportu. Podle toho, co nám řekla 
ředitelka celého oddílu, vybavení stálo kolem 10 tisíc korun, ale podle 
ní se to vyplatilo. „Děláme to pro děti a nadšence lukostřelby, a máme      
z toho takovou radost jako všichni dohromady, co dnes přišli na slavnostní 
otevření." Kurzem pro začátečníky jsem prošla i já a musím říct, že to 
není jednoduché, ale je to nádherné, když se do tajů tohoto sportu 
dostanete. Přejeme tomuto oddílu jenom štěstí. 

Claire Mazurová 

Déčku. Naši žáci poprvé zažili zájem maskérů, kameramanů a 
moderátorů. Všech pět účastníků prošlo náročnými úkoly 
vědomostními i úkoly fyzické zdatnosti. Nakonec bylo jejich úsilí 
korunováno úspěchem, jelikož se oněm „pěti statečným“ podařilo 
porazit soupeře ze základní školy z  Vlašimi. Ceny za vítězství byly 
velkolepé. Soutěžící byli odměněni mobily, termoskami, tričky, knihami   
a sladkostmi. 

Zuzana Henková – Szydlowski

Úterý 8. září 2015 se stalo 
výjimečným dnem pro pět žáků    
9. ročníku Základní školy Gen. 
Janka – Veroniku Sanitrákovou, 
Michaelu Bielakovou, Marka 
Kotána, Patrika Vjačku a Adama 
Piechowicze. Dostali se totiž 
před televizní kamery, a to díky 
soutěži Úžasný svět techniky, 
kterou  vysílá  Česká  televize  na

Máme novou víceúčelovou hernu

 Vyráběli jsme přání pro seniory
Téměř všichni žáci naší základní školy se zapojili do výroby vánočních a novoročních přání pro seniory a další obyvatele domů s pečovatelskou 
službou na ulicích Novoveské a Šimáčkově v Ostravě – Mariánských Horách. Velmi nás to bavilo a máme dobrý pocit z toho, že naše přáníčka na 
konci loňského roku v období Vánoc udělala radost lidem, kterých si vážíme. Příští rok se do akce rádi zapojíme znovu. 



Chtěla bych napsat jen pár slov o pobytu v Chorvatsku, kterého jsem se zúčastnila se 
svými syny prvňáčky a manželem v září minulého roku. Jsem moc ráda, že jsme všichni 
nakonec jeli, protože bychom o moc přišli. Seznámili jsme se s rodiči budoucích 
spolužáků našich kluků i s jejich dětmi, samozřejmě také více poznali paní učitelku a 
naopak i ona nás. Myslím, že to bylo velmi příjemné nastartování další etapy života dětí a 
zpříjemnění povinné školní docházky. Děti se více poznávaly, bezesporu i rodiče, i díky 
různým hrám, které byly skvěle vymyšleny, a moc příjemná pro nás byla možnost 
pozorovat děti při práci s paní učitelkou. Všem bych tento pobyt u moře v rámci školy 
doporučila, protože se prvotní nervozita a obavy i z pohledu rodičů vytratí a děti do 
školních lavic usedají již seznámené s třídním učitelem a kolektivem. Všichni jsme si odnesli 
spoustu zážitků, zažili hodně legrace a moc děkujeme všem, kteří nám tento pohádkový 
krásný pobyt umožnili. Vřele všem budoucím prvňáčkům doporučuji a hned bych jela zase! 

Lenka Sobasová 

Adaptační pobyt v Chorvatsku
 

Základní školy v celém kraji se v těchto 
dnech připravují na zápisy dětí do 
prvních tříd. Také proto jsme k nám 
pozvali mateřské školy městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky na 
prohlídku školy a učeben. Ve dnech 11. 
až 13. ledna 2016 nás navštívily děti       
z Mateřské školy Gen. Janka, Křesťanské 
mateřské školy a Mateřské školy 
Matrosovova. Paní učitelky je přivítaly ve 
třídách I. A a I. B, kde jim prvňáčci 
předvedli, co se už za první pololetí 
nauč i l i , a na op lá tku j im dě t i                  
z  mateřinek zarecitovaly básničku nebo 
zazpívaly. Zápis pro děti narozené         
v období od 1. září 2009 do 31. srpna 
2010 se u nás uskuteční ve dnech 20. a 
21. ledna 2016 vždy od 12 do 18 hodin 
v prostorách školy. Další informace 
naleznete na webových stránkách školy 
www.zsgenjanka.cz. 

Šárka Fehérová, ředitelka školy 

 Dny otevřených dveří

 

 Magazín Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák se jmenuje JANEK.

Pojede se do Chorvatska i letos?
Ano! Vedení našeho městského obvodu i v letošním roce podpoří adaptační a ozdravný 
pobyt prvňáčků u moře. „Rádi bychom na loňskou akci navázali a potřebné finance na to, aby 
prvňáčci s rodiči mohli do Chorvatska zase vycestovat, jsme již v rozpočtu obvodu vyčlenili. 
Destinaci Biograd na Moru chceme zachovat, ubytování v moderně vybavených mobilních 
domech s klimatizací taky,“ řekla starostka Liana Janáčková s tím, že stejně jako loni, i letos 
se budou moci akce zúčastnit i další zájemci z řad rodinných příslušníků, pokud to 
kapacita ubytování a autobusu dovolí. Předpokládaný termín prvního turnusu je 26. srpna 
až 4. září, druhý turnus se uskuteční ve dnech 2. až 11. září. Bližší informace o tomto 
jedinečném způsobu zahájení školní docházky se rodiče budoucích prvňáčků dozvědí na 
zápisech do prvních tříd a na informační schůzce, kterou ředitelka školy Šárka Fehérová    
a vedení obvodu plánují uskutečnit nejpozději do poloviny března letošního roku. 

Vyjádření rodičů

 Veselé portréty 

Základní škola Gen. Janka převzala 
starost o minigalerii „Na schodišti“, 
která se nachází v dětském oddělení 
Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy. Čas 
od času s žáky v rámci výtvarné výchovy 
tvoř íme nové obrázky, abychom 
návštěvníkům nemocnice, personálu       
a hlavně dětem toto prostředí zkrášlili a 
obnovili novými výtvory. Tentokrát děti 
ze tříd 7.  A a 9. B malovaly  temperový-
mi barvami veselé portréty. O výsledku 
se můžete přesvědčit na fotografiích. 

Jana Rucká

 Třída 1. B v OZO

Dne 27. října 2015 se žáci 1. B třídy 
zúčastnili vzdělávacího programu firmy 
OZO Ostrava „Popelnice v barvách 
duhy“. Během dopoledne se děti 
zábavnou formou dozvěděly, jak správně 
třídit odpady, co do které barevné 
popelnice patří, a také si třídění samy 
vyzkoušely. Protože prvňáčci jsou moc 
šikovní, třídění jim šlo na jedničku. Čtyři 
barevná družstva si také zasoutěžila      
a odnesla si nejen spoustu cenných 
poznatků, ale také věcné odměny, které 
jim firma OZO Ostrava věnovala.  

Martina Tvrdá 

Dnes je 1. července a všem školákům právě začínají prázdniny. Moje prázdniny začaly cestou do italské vesnice Cesenatico. 
Týdenní pobyt byl k nezaplacení.  Asi tři dny po návratu z Itálie jsme s rodiči odjeli do Chorvatska na deset dní, krásné počasí 
nás neminulo! Po dovolené s rodiči nastalo pár dní volna s kamarády a příprava na mistrovství světa. Patnáctého srpna jsem 
odjela i se zbytkem oddílu mažoretek Elité na soustředění ve Valašských Kloboucích. Následovalo šest dní plných dřiny, jelikož 
tréninky byly opravdu kvalitní a náročné. Odpolední klid jsme skoro vždy proležely nebo prospaly.  Ale našlo se i pár dní srandy 
a blbostí. Mistrovství světa 2015. Dvacátého šestého srpna – den, který se stal asi zatím nejlepším dnem mého života. V tento 
den brzy ráno (3.00) mažoretky Elité vyrazily do Prahy. Blízko Prahy už jsme se začaly česat a malovat. V 9 hodin soutěž začala. 
Jako první jsme jely sestavu. Následně různé miniformace.  A jako poslední pochodové defilé. Pochod na 100 metrů. Ve 4 hodiny 
odpoledne bylo vyhlášení. Se svým týmem jsme se postavily do kolečka společně s naší úžasnou trenérkou. Hlasatel právě hlásí 
pořadí v pochodovém defilé, nejsme poslední ani páté. Právě nastává ten nejhorší pocit, hlásí 4. místo. Ale mažoretky Elité 
nejsou ani čtvrté! Všichni skáčou do vzduchu, brečí štěstím a mají neskutečnou radost, že si domů odvezou medaili                  
z mistrovství světa. Všechny už jsme nachystané jít na příčku třetí. Jenže 3. místo obsadily naše soupeřky, a my se tím pádem 
stáváme 1. vicemistryněmi světa v  mažoretkovém sportu. Nutno podotknout, že za celé prázdniny jsem byla tak tři dny doma. 

Barbora Krystková, 7.  A 

Vzpomínka na prázdniny

Máme se dobře. Jak jinak. Do školy už chodíme tři měsíce a hodně jsme se naučili. Umíme přečíst písmenka A, E, O, U, I, M, L, S, 
P, T, J, slabiky, slova a dokonce i věty s těmito písmenky. Čteme sice pomalu, ale to se určitě časem zlepší. Nejdříve jsme psali 
tužkou, ale teď už zkoušíme psát perem. V našich Písankách se můžeme pochlubit krásným psacím e, i, u, m. A taky počítáme. 
Porovnáváme počty jablíček a hrušek, umíme napsat číslice od jedné do pěti a představte si, že jsme se naučili čísla i sčítat. Kdo 
neví, tak tohle „+“ je plus. Známe i naši školu, poznáme a pozdravíme paní ředitelku, pana školníka, paní Vlastičku na recepci, 
paní vychovatelky z družiny, paní kuchařky v jídelně. Přes okno školy pozorujeme zajíce, který si vybral své oblíbené místečko 
hned vedle kmene jeřabiny. Nejraději ale chodíme do tělocvičny, kde běháme, skáčeme a hrajeme hry, třeba Na bacily a Lišku 
pajdavou. Teď hodně stříháme a lepíme, připravujeme dárky na náš Mikulášský jarmark a taky jsme vyráběli vánoční přáníčka 
pro dědečky a babičky. Nejvíce se těšíme na přestávky, svačiny od maminek nám moc chutnají a je i čas na nějaké malé zlobení. 
Už jsme byli v knihovně, navštívili jsme Dolní oblast Vítkovic U6 a divadelní představení „Čtyřlístek zasahuje“ v Divadle loutek 
Ostrava. Venku je zima, to už taky víme, je sychravo, prší, sněží, ale někteří z nás si rádi vzpomenou na chorvatské sluníčko 
našeho adaptačně ozdravného pobytu v Biogradu na Moru. 

Žáci 1.  A, 1. B a jejich třídní učitelky 

Jak se máte, prvňáčci?



  

 
Družinový Halloween Vánoční tvořivá dílna ve školní družině

disciplín. První část programu se 
odehrávala v   tělocvičně, druhá pak 
v prostorách družiny. Děti chytaly 
létaj íc í „peř í“ , běhaly s la lom             
s „vajíčkem“, se zavázanýma očima 
zkoušely „provazochodectví“ , 
chytaly pohyblivá jablíčka, vytvářely 
si svá vlastní světýlka a samozřejmě 
nesměla chybět ztřeštěná diskotéka. 
Úderem půlnoci si děti nachystaly 
své pelíšky. Nutno podotknout,      
že pro některé děti to bylo první 
spaní ve škole i ve spacáku, přečetla 
se pohádka a s   přáním dobré noci 
se šlo spinkat. Ráno se uklízelo, ke 
snídani jsme si dali koláčky a pak 
jsme spokojené a trošku unavené  
tvářičky předaly rodičům. Myslíme, 
že Halloween se povedl, vyhrály si 
nejen děti, ale i my dospě l í . 
Děkujeme rodičům a SRPŠ za 
sponzorské dary. 

Za kolektiv vychovatelek  
Juliana Menkalová

Naše družina již tradičně zažila 
nedočkavé tvářičky, které s  napětím 
očekávaly Halloween – dobrodruž-
ství spojené s přenocováním. 
Tentokrát s  podtitulem „Ať žijí 
duchNové!!!“. Je to akce, jak 
netradičně strávit volný čas a noc ve 
společnosti svých spolužáků a 
vychovatelek. Vstup povolen pouze 
v   maskách. Následoval celý týden 
příprav dětí, rodičů i nás. Hlavně 
vysvětlování, co jsou vlastně ti 
„duchNové“ zač a co si mají vzít na 
sebe. Co asi? Vše, co se týká 
postýlek: masky pyžama, plyšáka, 
peřiňáčků, ospalců, strašidýlek          
a podobně. Když se v podvečer       
6. listopadu 2015 otevřely družinové 
dveře, aby př ivítaly své malé 
návštěvníky, by la to vskutku 
kouzelná podívaná. Fantazie neznala 
mezí! Letos jsme program zaměřili 
ne na soutěživost, ale na hravost, 
spolupráci  a  užití   si   netradičních

V prostorách školní družiny při Základní škole Gen. Janka v Ostravě – Mariánských Horách se 
18. prosince 2015 uskutečnil již sedmý ročník odpolední akce „Vánoční tvořivá dílna“ pro 
děti, rodiče, prarodiče, kamarády     
a další doprovod. Všichni jsme se 
sešli plní tvůrčí nálady a očekávání 
ze společně prožitých chvil. Kroutili 
se andílci z quillingu – to je práce   
s papírovými proužky, lepidlem        
a fantazií, svícny pomocí tavné 
pistole a soli, věnečky z vlny a 
tradičně se zdobila zelená větev. 
Zpočátku pracovaly převážně děti     
a rodiče jim radili, později přebírali 
iniciativu rodiče a děti radily jim. 
Atmosféra byla velice tvůrč í            
a propojená radostí z blížících se 
Vánoc, dárků a prázdnin. Velmi nás 
těší, že se této výtvarně tvořivé 
akce účastní i muži z řad tatínků       
a dospělých sourozenců, kteří jsou stejně nadšení a zruční jako maminky. Všichni si uvědomili, 
jak krásná, ale těžká umí být ruční práce. Z družiny všichni odcházeli s krabicí plnou 
nádherných a originálních výrobků a vánoční náladou. Fotky ze všech akcí jsou k nahlédnutí na 
webových stránkách školy. Těšíme se na příští setkání. Do nového roku 2016 přejeme všem 
pevné zdraví, štěstí a dětem krásné známky ve škole. 

Za kolektiv vychovatelek  
Juliana Menkalová

Žijeme tak, jak nejlíp umíme?

 

Koho rádi posloucháme

 

Marie Němečková, absolventka 9.  A v roce 2015

Myslíte si, že lidé v současnosti žijí dobře? Nebo by měli něco změnit? Chtěla bych jen říct, že 
ne každý člověk žije tak, jak by chtěl. Nemůžeme srovnávat životy bezdomovce, který nemá 
vůbec nic, a třeba úspěšného právníka, který má naopak úplně všechno. Ale co je 
to ,,všechno''? Pro každého má ,,všechno" jinou hodnotu. Někdo má v životě všechno, co 
potřebuje, a někdo má zase všechno, co by chtěl. Řekněte si, kdo z vás, ruku na srdce, někdy 
někomu pomohl, aby měl kvalitnější život? Třeba obdaroval bezdomovce nějakými penězi 
nebo jídlem? Jak se říká, ,,Jaké si to uděláš, takové to máš”. Vím, že život není lehký, ale měli 
bychom žít současností, a ne budoucností nebo minulostí. Každý člověk někdy něco chtěl, ale 
nedostal to.  Ať už je to vysněná práce, láska, rodina nebo dobré vzdělání. I velké sny se 
můžou stát skutečností, když pro to, aby se splnily, uděláme vše, co je v našich silách.  Hranice 
plnohodnotného života má každý určeny jinak. Pro jednoho člověka to bude velká výplata, pro 
druhého zase dostatek jídla. Zamyslete se, prosím, se mnou, co byste mohli udělat pro to, 
abyste měli lepší život. A doopravdy děláte vše pro lepší život? Žijete tak, jak nejlíp umíte? Na 
závěr vám jen chci říct, abyste si vážili toho, co máte, protože nikdy nevíte, kdy to můžete 
ztratit. Všem vám přeji, ať najdete v životě vše, co hledáte.

V sedmých třídách jsme udělali průzkum zaměřený na oblíbené interprety 
české a zahraniční hudební scény. Do ankety se s chutí zapojili všichni, kteří 
byli zrovna ve škole, každý na kus papíru napsal jména svých oblíbených 
zpěváků, zpěvaček a skupin z Česka i ze zahraničí a níže jsou výsledky.   

Nejoblíbenější český zpěvák nebo zpěvačka 

1. místo: Lucie Bílá 
2. místo: Ewa Farna 
3. místo: Sebastian 

Nejoblíbenější česká skupina 

1. místo: Slza 
2. místo: Kabát 
3. místo: Kryštof 

Nejoblíbenější zahraniční zpěvák nebo zpěvačka 

1. místo: Majk Spirit 
2. místo: Rihanna 
3. místo: Katy Perry 

Nejoblíbenější zahraniční skupina 

1. místo: Green day 
2. místo: Linkin park 
3. místo: OneRepublic 

Absolutní vítěz 

1. místo: Slza 
2. místo: Lucie Bílá 
3. místo: Kabát 

Dopadla by anketa podobně i ve vaší třídě? Schválně, zkuste to! 



 V čem nosíme učebnice

 

Co mi dává  
a bere škola

Poznáte nás? Obrázek Veroniky Danyiové

V minulém vydání magazínu Janek jsme si ukázali, v jakých 
přezůvkách chodí žáci ve škole. Tentokrát jsme s fotoaparátem 
zamířili do třídy 7.  A a zkontrolovali jsme tašky. Uhádnete, komu 
která patří? Pomocí tužky, pastelky, fixu nebo průpisky můžete 
jednotlivé tašky a batohy přiřadit ke konkrétním žákům. 

Škola je povinná a nijak neovlivní- 
me rychlost jejího průběhu. 
Vlastně si ji můžeme, pokud na ni 
budeme „kaš lat“, prodlouž it          
i o  několik let. 

Co dává, ale i bere škola? 

Škola nám bere hodně cenného 
času, který bychom ovšem mohli 
promarnit ještě hůř na počítači, 
mobilu nebo internetu obecně. 
Škola nám také bere dětství, 
protože místo toho, abychom šli 
ven nebo si hráli s hračkami, 
sedíme ve škole. Škola nám také 
bere peníze, za které musíme 
kupovat pomůcky. 

Ale co nám škola dává? 

Dává nám drahocenné vědomosti 
a zkušenosti. Dává nám pocit 
bezpečí a porozumění. Škola nám 
také dává nové vztahy a kamarády, 
které bychom měli opatrovat po 
celý život. Po celý školní rok se 
učíme novým věcem a budujeme 
silnou třídu plnou vztahů, a tak si 
myslím, že škola nám také dává 
lekci do života, jak o tyto vztahy 
pečovat a neničit přátelství. Co 
nám ještě dává škola? Jan Amos 
Komenský, „Učitel národů“, řekl: 
„Učitel ti může otevřít dveře, ale 
vstoupit do nich musíš ty sám.“ 
Tím chtěl říct, že učitelé se snaží, 
aby ses něco naučil, ale pokud ty 
nebudeš chtít, on s tím nezmůže 
vůbec nic. 

Kdybyste měli možnost do těchto 
dveří vstoupit, vstoupili byste? Já 
ano a jsem rád, že učitelé jsou tu 
pro nás, a když si to tak vezmete, 
my jim také bereme a dáváme. 
Bereme jim nervy, ale někdy jim 
dáváme úsměv. 

Ondřej Štvrtňa,  
absolvent 9.  A v roce 2015  

Fotogalerie na internetu
Víte, že naše škola má svou vlastní fotogalerii na internetu? V ní ve fotografiích zveřejňujeme vše důležité, co se u nás odehrálo. Najdete v ní záběry z nejrůznějších akcí    
a událostí, na které žáci naší školy, jejich rodiče a učitelé rádi vzpomínají. Odkaz najdete buď na webových stránkách školy www.zsgenjanka.cz v sekci „Pro rodiče“, anebo 
se do ní můžete podívat přímo na www.zsgenjanka.rajce.idnes.cz.  A tady je malá ukázka:  a) Mikulášský jarmark, b) Kroužek vaření, c) Tady se čte!
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Tyto osoby potkáváte denně v naší škole. Poznáte je? 
Přiřaďte uvedená jména k postavám zleva doprava: Karolína 
Bátrlová, Marie Bernadyová, Anna Charvátová, Zdenka 
Mayerová, Šárka Návratová, Monika Němcová, Vlasta 
Stonišová, Šárka Valentová, Marta Vítková. 


