
  

 

                             
  

Časopis žáků Základní školy, Bohumínská 72,Slezská Ostrava 

Kameňákprosinec2017

Vážení a milí,  

blíží se nám čas Vánoc, a proto se redakční rada Kameňáku rozhodla 

zpříjemnit Vám čekání na Ježíška dalším číslem školního "občasopisu". 

Co v něm najdete, to je překvapení, jen mi dovolte na tomto místě Vám 

všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vkročení do 

roku 2018. Kéž by byl alespoň stejně tak dobrý, jako právě končící 

rok! Mějte se pěkně a po prázdninách se na Vás opět budu těšit ve 

škole.             Marek Sládeček, ředitel 
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K ZAMYŠLENÍ - DOPIS JEŽÍŠKOVI 

Ahoj Ježíšku, 

jmenuji se Honza a mám 15 let. Tento dopis Ti píšu, protože nechápu, kde se ztratil smysl 

Vánoc. Vánoce mají být o pohodě a klidu, ale skutečnost je jiná. Všude 

okolo nás jsou reklamy na velké předvánoční akce, do schránek 

nám cpou letáky, tipy na dárky a obchody jsou plné lidí nakupujících dárky. 

Člověk má poci, že je to jediná část v roce, kdy musí utratit všechny 

své naspořené peníze. A přitom jsou Vánoce o něčem jiném než se 

mačkat v obchodech ve frontách a přetahovat se s jinými lidmi o 

poslední výhodné věci. Neříkám, že by neměly být pod 

stromečkem žádné dárky, ale svátky jsou spíš o pohodě, 

klidu, setkání rodin, pojídání bramborového salátu 

s kaprem, cukroví nebo koukání na pohádky, které 

se sice každý rok na Vánoce opakují, ale mají své 

kouzlo právě v tuto dobu. A na to právě lidé 

v předvánočním shonu zapomínají. V 

zapomnění jsou staré zvyky, které se o 

Štědrém večeru vykonávaly, 

např. lití olova, rozkrajování jablíček 

nebo dávání šupin z kapra pod talíř, které měly přinést v příštím roce hodně štěstí a peněz do 

rodiny. A to je škoda. 

Přeji Ti Ježíšku krásné Vánoce a mnoho šťastných dětí, které věří, že dárky, které si přály a 

najdou je pod stromečkem, jsou přímo od Tebe.            Jan Knapek, 9. B 

_____________________________________________________________________ 

Představ si, že jsi…..Sněhová vločka 

( pokračování na 8. straně) 
Než jsem se stal sněhovou vločkou, byl jsem jenom kapka 

vody. Když jsem padal dolů na zem, pomalu jsem namrzával, 

až jsem zmrzl úplně. A tak jsem se stal sněhovou vločkou. Než 

jsem dopadl na zem, říkal jsem si: „Kam asi dopadnu?“. Po 

dlouhém letu mrazivým vzduchem jsem poprvé uviděl zem. Bylo to Švýcarsko. Při 

letu dolů jsem očekával, že dopadnu na zem, tak jako miliony ostatních sněhových 

vloček. Znenadání zavál silný severní vítr a odfoukl mě na vysokou borovici. Odsud 

byl krásný výhled s přenádherným panoramatem na vrcholky Alp. Každý večer jsem 

pozoroval, jak se zvířátka vracejí do svých pelíšků. A takhle jsem si tu ležel ještě pár 

měsíců. Velmi se mi zde líbilo, ale poté nastalo oteplení. Když jsem začal roztávat, 

doufal jsem, že se stanu zase kapkou vody. V příštím roce mě snad vítr zavane na 

další zajímavé místo.           Martin Košťál, 9. A 



  

 

 

  

Co se děje ve školní družině? 

Vánoční dílničky  

 

Před začátkem adventního času začínáme cítit 

něco zvláštního. Je to očekávání? Asi ano. 

Očekávání, které se v průběhu Vašeho života jistě 

ještě několikrát změní. Žáci ve školách nedočkavě 

čekají na vánoční prázdniny, dárky pod stromkem 

a hodně sněhu, které zajistí ty pravé vánoční a 

prázdninové radovánky. Tatínkové nejspíš smutně 

očekávají průvan ve svých peněženkách a 

maminky trochu nervozně počítají, kolik dní mají 

ještě na všechny ty každoroční přípravy – velký 

úklid, nákupy a samozřejmě pečení vánočního 

cukroví..... 

Nás, vychovatelky v družině, napadlo, že ten 

předvánoční shon zkusíme maminkám trochu 

zpříjemnit a naplánovaly jsme dílničky pro 

maminky s dětmi. U čaje či kávičky a při něžné 

melodii vánočních koled, spolu se svými dětmi 

měly maminky připraven materiál i výklad k 

výrobě drobných vánočních dárků. Specializovali 

jsme se pro tentokrát na textilní techniky, takže 

kromě výroby střihu a šití si malí i velcí účastníci 

mohli vyzkoušet  nešitý patchwork a suché 

plstění. Pravda, došlo i k bolestivým bojům s 

plstící jehlou, při kterých jsme napočítali několik 

ztrát na obou stranách, ale zvítězily maminky s 

dětmi, protože domů si odnášely krásné 

termoobaly na hrníčky pro své milované.  

Baňky zdobené metodou nešitého patchworku asi 

nejvíc přitahovaly děti,touto metodou po 

odborné rodičovské přípravě, mohly samy tvořit 

skutečně kouzelné ozdoby, které potom náležitě 

pyšně odnášely domů. 

To ohříváčky do rukavic a kapes byly více tvořeny 

maminkami, nejen kvůli technice šití, ale také 

proto, že dokázaly ocenit jednoduchost a vtipnost 

tohoto krásného a zároveň praktického dárku. 

Dílničky byly ve školní družině připraveny v době 

od tři čtvrtě na tři do páté hodiny odpolední. Ve 

skutečnosti jsme končili o půl šesté a ještě by děti 

rády zůstaly... možná i maminky. 

Letošní vánoční dílnička tedy snad splnila naše 

očekávání. Snad jsme dokázali vytvořit pro 

maminky a jednoho tatínka příjemné zastavení v 

tom pravidelném předvánočním shonu a pro děti 

zajímavou zábavu. Pokud ano, patří náš dík za 

laskavou pomoc a odborný dohled v šicí dílničce 

mamince naší Adélky, paní Laskovské a děkujeme 

i všem zúčastněným rodičům s dětmi za krásné 

společné odpoledne. 

            Monika Novotná, školní družina



  

 

 

  

AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

1. Den bláznivých účesů 

Mezi nejoblíbenější akce pořádané školním parlamentem patří jednoznačně Den bláznivých účesů, a proto ho 

každý rok v říjnu opakujeme. A každý rok se nestačíme divit, jak hodně kreativní děti, pedagogy, rodiče, 

prarodiče atd. máme. Ti všichni se našeho bláznivého dne totiž účastní. Buď jako modelové a modelky, nebo jako 

úžasní kadeřníci a kadeřnice. Zároveň kolektivy, ale i jednotlivci soutěžili o diplomy a sladké odměny. 

Ocenění pedagogové: 1. stupeň – Mgr. Barbora Huňková, 2. stupeň - Mgr. Dagmar Sládečková 

Oceněné třídy:      1. stupeň - 5. B           2. stupeň – 9. A 

Ocenění jednotlivci, např.:                        Roland Muller    Natálie Sněhotová  Katarina Gjoni 

2. Den v bílé 

V pátek 10. listopadu jsme se v dalším tematickém dni snažili přivolat Martina na bílém koni. Většina dětí i 

dospělých se oblékla do bílé, doladili doplňky, pedagogové dětem vysvětlili, proč se říká, že přijede Martin na 

bílém koni a viděli jsme i krásné obrázky bílých koní. 

3. Charitativní činnost 

V loňském školním roce jsme zorganizovali Podzimní srdíčkové dny, již tradičně jsme spolupracovali s fondem 

SIDUS a podruhé jsme se zapojili do celorepublikové sbírky Ligy proti rakovině. Letos jsme se rozhodli pomocí 

prodeje magnetek přispět nadaci PESOS.  Cílem této sbírky je snaha o zlepšení podmínek v útulcích 

a záchranných stanicích pro opuštěná, týraná a handicapovaná zvířata.  



  

 

 

  

4. Pomoc školní družině při Svátku dýní a strašidel 

Ve úterý 24. 10. naše škola již podesáté pořádala akci s názvem SVÁTEK DÝNÍ A STRAŠIDEL na 

Slezskoostravském hradě, která byla financována dotací Statutárního města Ostrava. Letos nám říjnové počasí 

přálo, nepršelo, byl příjemný den a podvečer. Děti si užily doprovodný program, společné tanečky a soutěže. V 

průběhu odpoledne pak byly vyhlášeny a cenami odměněny nejoriginálnější dýně a strašidelné masky dětí. 

 

5.  Mikulášská nadílka 

Mikulášská nadílka u nás má již dlouholetou tradici. I letos všechny třídy naší školy, ale i školky Slezské Ostravy 

navštívil Mikuláš se svými pomocníky -  anděly a čerty. A protože většina dětí byla hodná, tak po zazpívání 

připravených vánočních písní a koled, nebo přednesení básniček, dostali všichni sladkou odměnu. 

 

6. Účast na krajské konferenci školních parlamentů 

 
Členové našeho žákovského 

parlamentu – Jana Dangová, Katarina 

Gjoni, Daniel Polach a Mgr. Liana 

Svobodová, koordinátorka ŽP se 

zúčastnili 1. konference žákovských 

parlamentů Moravskoslezského 

kraje. Konference se konala 8. 11. 

2017 v reprezentativních prostorách 

zasedacího sálu Krajského úřadu 

Ostrava. Pečlivě jsme se 

připravovali. Museli jsme totiž 

vyrobit tablo, které prezentuje naše projekty. Ve společnosti dalších 28 žákovských parlamentů z celého kraje 

jsme pak ostatní žáky seznamovali se vším, co na naší škole pořádáme, co se nám daří. Stejně tak jsme pak 

čerpali nové náměty a inspirace z prezentací jiných škol.



  

 

 

  

ANKETA    
Nejen v předvánočním čase 

jsme zvídaví a zvědaví.   

Zeptali jsme se dětí  1. – 3. 

tříd, jaké je jejich nejoblíbenější vánoční cukroví? 

Výsledky medailových pozic asi nikoho moc 

nepřekvapí… Taky už se na všechny ty dobroty těšíte?  

1.  vanilkové 

rohlíčky  

2.  perníčky 

3. linecké cukroví 

Pro žáky  4. – 5. tříd jsme měli připravenu jinou 

otázku. 

Co se vám vybaví (jako první slovo, pojem), když 

řekneme Vánoce? 

1. dárky 

2. stromeček 

3. Ježíšek 

4. rodina 

5. sníh 

Ze srdce všem přejeme, abyste si mohli v poklidu 

Vánoce prožít a užít 

_______________________________________________  
Kapřík vánočních přání 

Se začátkem adventu připravily paní učitelky Dana Sliwková a Hana 

Smělíková pro žáky prvního stupně, ale i pro další zájemce z řad žáků 

a pedagogů, šupináče zatím holého, avšak plnícího tajná přání 

vepsaná do jeho šupinek. Každý žák dostal k dispozici jednu šupinku, 

na kterou podle svých možností napsal nebo nakreslil své vánoční 

přání. Děti tělo kapříka postupně zaplní papírovými šupinami, které budou mít na rubu vepsané tužby 

dětí a děti budou věřit, že se všechna jejich přání ve vánočním čase vyplní. Během „Vánočního 

jarmarku“ mohou i rodiče nahlédnout, po čem jejich děti touží a lépe se dohodnout s Ježíškem. 

 

     

 

 

_______________________________________________ 
Když se nám naskytla možnost výběru ze školních kroužků, zaujal nás kroužek „Hra na kytaru“ u paní 

učitelky Barbory Huňkové. První den jsme přišli jako sedm začátečníků s nenaladěnými kytarami. 

Povídali jsme si o historii kytary. Poté nás paní učitelka naučila dva akordy k "velice těžké" písničce 

Pec nám spadla. Po měsíci umíme pět akordů a šest písniček. Dvě z nich budeme hrát na školním 

Vánočním jarmarku dne 13. 6. 2017 ve 14 hodin, hned na zahájení. Zpěvem nás doprovodí žáci 5.B 

třídy. Budeme rádi, když si nás přijdete poslechnout a popřípadě si s námi zazpívate. Děkujeme paní 

učitelce Huňkové, že s námi má zatím velkou trpělivost a vkládá do nás naději.       

  Lucie Očenášová a Oldřiška Musálková, žákyně 9. A 



  

 

 

  

 

Vážení rodiče, milí žáci, příznivci školy, 

jak už asi víte, dne 5. 12. 2017 náhle zemřela paní učitelka Mgr. Barbora Šlofarová. Vzhledem k tomu, že si 

její rodina nepřeje oficiální smuteční obřad, dovolte alespoň touto cestou vyjádřit úctu k její osobě a 

poděkovat jí za vše dobré, co pro naši školu za celou dobu vykonala. Paní učitelka Šlofarová nastoupila na 

základní školu na Bohumínské ulici v roce 2002, od té doby učila a vychovávala stovky chlapců a dívek na 

obou stupních školy, ať už jako třídní učitelka nebo jako jejich učitelka anglického jazyka, tělesné výchovy 

atd. S jejím úmrtím od nás odchází kvalitní učitel i člověk, který byl velkou autoritou pro žáky i jejich rodiče. 

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Bohumínská                                              Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školy 

 

Školní projekt 

Vážení žáci,  

jistě jste si všimli, že od září 

2017 dostávají ovoce a 

zeleninu, mléčné výrobky 

všichni žáci školy. V minulých 

letech dostávali ovoce a 

zeleninu pouze žáci 1.-5. 

ročníku. Projekty „Ovoce a 

zelenina do škol“ a „Školní 

mléko“ nahradil nový projekt  

s názvem „Školní projekt“. 

Ochucené mléko, které bylo 

zpoplatněno je nahrazeno 

mlékem neochuceným, které je 

zdarma. Mléko je základním 

zdrojem vápníku, který je 

důležitý pro zdravý vývoj dítěte. 

Dodávané produkty ze 

„Školního projektu“ jsou pro 

všechny žáky 1.-9.ročníku 

zdarma. Hradí je Evropská unie. 

Četnost dodávek je 1x za 14 

dnů. Věříme, že i když bylo 

ochucené mléko nahrazeno 

neochuceným, bude vám 

chutnat. Ovoce a zelenina zase 

dodají tělu potřebné vitamíny, 

které jsou hlavně v tomto 

zimním období důležité pro naši 

imunitu.         Lenka Hurníková 

O pohár starostky města Ostravy ve vybíjené 

Ve čtvrtek 30. listopadu se žáci 5. ročníku sešli v tělocvičně ZŠ 

Bohumínská, aby změřili své síly a především přesnou „mušku“ ve 

vybíjené. Turnaje se zúčastnily celkem tři týmy – domácí ZŠ Bohumínská 

a hosté ZŠ Chrustova spolu se ZŠ Pěší.  Samotný začátek turnaje byl 

uveden panem starostou Ing. Romanem Goryczkou, místostarostou 

Mariem Lyčkou,  vedoucí odboru školství  a kultury Mgr. Petrou 

Nitkovou a panem ředitelem Mgr. Bc. Markem Sládečkem. Poté co se 

zopakovala pravidla hry, mohl začít samotný turnaj. Vybíjená se hrála 

celkem na šest kol, přičemž každý z týmů se ve hře ukázal při čtyřech 

vzájemných soubojích. Již první zápas mezi ZŠ Bohumínská a ZŠ 

Chrustova ukázal, že žáci jsou výborně připraveni a při vzájemných 

soubojích nenechají nic náhodě. Zřejmě i výhoda domácího prostředí 

nakonec v prvním kole rozhodla o výhře ZŠ Bohumínská skórem 11:4. I 

ve druhém zápase bylo co sledovat, proti sobě nastoupila ZŠ Pěší a ZŠ 

Chrustova tentokráte s vítězstvím 5:12 na straně hráčů v černém – ZŠ 

Chrustova. I zbylé čtyři zápasy byly plné vydařených akcí a těžkých 

zákroků.  Zřejmě i díky velké podpoře domácího publika v celkovém 

skóre zvítězila ZŠ Bohumínská, následována na druhém místě ZŠ 

Chrustova. Třetí příčku obsadila ZŠ Pěší.  

Vyhlášení výsledků bylo plné dojmů a emocí, a ačkoliv mohl zvítězit jen 

jeden z týmů, nikdo neodešel s prázdnou a všichni se mohli těšit 

z výher, které pro ně přichystala radnice města Ostrava.Za organizaci 

celé akce děkujeme paní učitelce Petře Ryškové, velké díky patří  

zástupcům radnice Slezské Ostravy za podporu této akce a zakoupení 

odměn pro soutěžící.  V neposlední řadě děkujeme a gratulujeme také 

všem  zúčastněným. 

Výsledková listina: 1. ZŠ Bohumínská , 2. ZŠ Chrustova, 3. ZŠ Pěší        

Nejlepší hráčka turnaje:  Aneta  Macejiková 

Nejlepší hráč turnaje:   Matyáš Vosáhlo 



  

 

 

  

NAPSALI JSTE … 

SNĚHOVÁ VLOČKA 
Jakub Titze 
 
Padá vločka z nebe,  
Vánoce se během blíží,  
dopadla přímo vedle tebe, 
mráz studený se ulicemi plíží. 
 
Má hodně menších sestřiček, 
co s ní putují, 
když doma zdobíme stromeček, 
tiše nám k tomu zpívají. 
 
Studená vločka za mraky, 
hraje na honěnou s oblaky, 
měsíc po ní maluje stříbrem 
Dětem dělá radost magickým 
kouzlem. 
 
 

VÁNOČNÍ VLOČKA 

Barbora Górná 

 

Bílá vločka putuje mrazem, 

než ji vítr sfoukne na zem. 

 

Vločka se na nebi třpytí, 

a jako slunce krásně tam svítí. 

 

Sněhovou vločku každý má rád, 

těším se, až si s ní začnu zas hrát. 

 

Ta vločka spadne za chvíli z nebe, 

a pak nás na chvíli úžasně zebe. 

 

Všichni se těšíme, až zase po 

roce, 

snese se z nebe k nám, přesně na 

Vánoce.  

 

VLOČKA 

Daniela Trojanová 

 

Čau, jsem sněhová vločka.   

Když mrzne, padám z nebe dolů 

společně s mými kamarády a 

když nás napadne hodně, tak 

nedočkavé děti vytahují sáňky a 

vybíhají ven stavět sněhuláky 

anebo se koulovat. Zimu a nás 

sněhové vločky má každé dítě 

rádo. Nádherné sněhové vločky 

zblízka: Nedýchejte, rozplynou 

se. 

 

SNĚHOVÁ VLOČKA 
Bára Matoušová 
 
Ahoj, jsem sněhová vločka, 

každý rok poletuji v jiném městě 

a tento rok prolétám Ostravou. 

Pozorovala jsem lidi na náměstí, 

jak se baví a nakupují různé věci, 

ale vítr mě zavál k jednomu 

oknu. Viděla jsem rodinu, která 

neměla skoro žádné dárky, ale 

byli rádi, že jsou spolu a mají 

jeden druhého. A to jim ke štěstí 

stačilo. Pochopila jsem, že 

Vánoce nejsou o dárcích, ale o 

tom, že jsme spolu –  s rodinou. 

 

SNĚHOVÁ VLOČKA 
Adéla Hrabalová 

Dívám se na vločku sněhovou, 
letí, letí krajinou ledovou. 
Vznáší se ve větru lehce, 
a ne, dolů se jí nechce. 
Vidí z výšky lyžaře, 
jenom létat dokáže. 
 
Vystoupala do výšky, 
už přesáhla zeměpisné šířky, 
zmizely jí z očí kopce, 
zmizel háj i celé obce. 
V atmosféře začla tát, 
nakonec se začla smát. 
 
VÁNOČNÍ VLOČKA 
Zuzana Krajčíková 
 
Padáme tu rok co rok nádherným 
krajem,snažíme se pokochat,  
než všechny ztajem. 
Když prolétávám kolem pyšnící se 
louky, 

vidím její deku, co vypadá jak 
z mouky. 
Poté klesám vedle školek a vidím 
děti, 
které vidí, jak vločky k nim letí. 
 
Vločky si šeptají  – jaro se blíží. 
Vidím slunce,  co shora shlíží. 
Cítím teplo, já snad padnu, 
snad dnes ještě na zem spadnu. 
 
JSEM BAŇKA 
Zdeněk Dobeš 

 
Skoro celý rok jsem zavřená ve 

sklepě s ostatními baňkami a taky 

s ostatními ozdobami. Ale na den 

23. 12., kdy se většinou zdobí 

vánoční stromeček, se já i ostatní 

ozdoby moc těšíme. Těšíme se na 

to, jak poprvé za rok zahlédneme 

vánoční světýlka, vůně cukroví, 

pohádky v televizi a celkovou 

vánoční atmosféru. Těšíme se 

také na to, jak nás někdo z rodiny 

pověsí na stromeček a my 

budeme moci být taky součástí 

celých vánočních svátků. Protože 

jsme skoro pořád zavření ve 

sklepě, kde je tma a zima, taky 

jsme namačkaní v krabici 

společně s asi 20 dalšími baňkami 

-řekla bych, že to není moc 

příjemné slyšet. Představte si, že 

vy jako lidi jste namačkaní 

v jedné místnosti, kde se 

nemůžete hnout a je vás tam asi 

20. Tak nějak se asi cítíme. Ale to 

je jedno. Protože když nás věší na 

stromeček, tak máme každá svoji 

větvičku. Ještě k nám přidají 

ostatní ozdoby,  jako jsou 

například světýlka, hvězdičky, 

andílci a ještě různé další. Potom 

čekáme na 24.12., kdy je Štědrý 

den, přijdou k nám dárečky a 

Vánoce můžou začít. Když skončí 

zima, zase nás dají do sklepa a 

my čekáme na další Vánoce.



  

 

 

  

 


