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   (foto David Chlebeček 9. ročník) 
 

 

Vítejte mí drazí, 

zima nás tu mrazí. 

Můžeme se zabavit, 

stromek hezky ozdobit. 
 

Cukroví si upečeme, 

společně to oslavíme. 

Zazpíváme koledy, 

Vánoce jsou za rohy. 
 

A pak hezky na konec, 

zazvoní nám zvonec. 

Ježíšek nám dárky dá, 

a pak hezky do hajan. 

 
 

Laura Kováčová, 6. A 
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Tvůrci školního časopisu Kameňák v akci 
 

Určitě jste si všimli, že na naší škole 

vychází školní časopis Kameňák. Články 

jsou různorodé a o řadu z nich se 

postarali především žáci čtvrtého až 

devátého ročníku. Věrní přispěvatelé si 

za svou aktivitu zasloužili odměnu, i proto 

jsme 9. října společně vyrazili na 

minigolf, kde jsme si zahráli také šipky, 

vyzkoušeli lasersnaper, ale i probrali 

náměty na články  v tomto školním roce. 

Zábavné odpoledne jsme si moc užili a 

snad se brzy dočkáme nějakého pokračování. 
                                                                     Mgr. Barbora Huňková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den v červené 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý rok pořádá školní parlament barevné a tematické dny.             

Ani v letošním školním roce to nebude jinak. Hledali jsme barvu,                 

do které bychom se napoprvé oblékli, a nový člen parlamentu Alex 

Zacpal, žák fotbalové třídy, navrhl červenou. Naši fotbalisté jsou 

totiž ve škole hodně viditelní právě díky jednotným červeným 

dresům, mikinám a bundám. Návrh se nám líbil. Do samotné červené 

jsme se totiž ještě nikdy neoblékli, vždy to bylo jen v kombinaci            

s jinými barvami. No a v úterý 1. října jsme takto symbolicky kluky 

přivítali ve škole.                                              Mgr. Liana Svobodová 

 

 

 

 

 

 
 



Den v modré 
 

Vždy když je barevný den, je třeba prohledat šatník. Jinak tomu nebylo ani v úterý    

3. prosince, kdy se celá škola zahalila do modré barvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talentovaní prvňáčci 
 

První talentovaný chlapec z 1. A Jan Čapek  si  se mnou 

popovídal o tom, jak se věnuje basketbalu. 

Honzo, ty hraješ basketbal velmi dobře,                      

ale co tě na něm nejvíce baví? 

H: Nejvíce mě baví tréninky, protože se tam hodně 

hýbeme. Občas jsou i zápasy a ty jsou taky super. 

Jak dlouho se věnuješ tomuto sportu? 

H:No, už to bude rok a třičtvrtě a pořád mě baví lítat             

 za tím míčem . 

Chtěl bys být až budeš velký třeba profesionální basketbalista? 

H:To opravdu nevím, ale beru to zatím jen jako koníček. 
 

 

Poté jsem zaběhla do 1. C a tam jsem potkala moc milou 

holčičku - Anetku Stešnerovou, která patří  do pohybového 

kroužku Děti na startu (vede Mgr. Ivana Bujáčková). 

Anet, co se vlastně všechno dělá v tomto kroužku? 

A:Hrajeme tam různé hry, běháme, házíme míčem  a tak. 

Proč sis vlastně vybrala tento kroužek? 

A:Moc mě baví běhat a tam běháme hodně a je to celkově 

moc zábavné. 

Chceš u sportu zůstat a třeba být v dospělosti trenérka? 

A: Mám tam spoustu kamarád, takže je nemůžu úplně opustit, ale nad 

povoláním jsem ještě nepřemýšlela. 

  
Nakonec jsem šla do 1. B a tam mě oslovil mladý 

fotbalista Daniel Hovjacký. 

Proč sis vlastně fotbal tak oblíbil Danieli? 

D:Opravdu moc mě baví střílet góly a celkově mě baví     

se hýbat. 

Jak dlouho už fotbal děláš a chtěl by sis tím          

v dospělosti vydělávat jako velmi slavný fotbalista? 

D: Fotbal dělám jeden rok a opravdu mě moc baví,        

ale jako povolání bych   si to nevybral. 
 

   Daniela Trojanová, 7. B 



Rozhovor s Mgr. Romanem 

Volným 
 

Co vás přivedlo k profesi učitele a co vás na ní 

baví? 

Hned po základní škole jsem šel studovat na střední 

školu informační technologii. Následně jsem           

se vydal studovat tentýž obor na Vysokou školu 

báňskou. Tam mě to však vůbec nebavilo a i přes to, 

že jsem měl dobré výsledky, mě to stálo spoustu 

energie a jakákoliv motivace zmizela. Řekl jsem si, 

že už nechci být „ajťákem“, a tak jsem začal 

přemýšlet nad něčím novým. Vždy pro mne byla velkým vzorem má paní učitelka 

z prvního stupně a celkově mám ze základní školy úžasné vzpomínky. Řekl jsem si, 

že by bylo bezva moci se podílet na utváření těchto vzpomínek jiných dětí            

a třeba na mě bude jednou někdo vzpomínat tak, jako vzpomínám na svou paní 

učitelku já. Jelikož se od malička věnuji sportu, také počítačům, hudbě a spoustě 

dalších oblastí, troufám si říct, že mám dětem co nabídnout, a to je přesně to,   

co mě tak baví. Ta různorodost a práce s dětmi, která mě neskutečně naplňuje. 

 

Jak dlouho a jaké předměty vyučujete? 

Kromě praxí, které jsem měl na vysoké škole, je toto mé první působení jakožto 

učitel. Je to tedy zhruba 3 měsíce, co na naší skvělé škole vyučuji ve 4. B český 

jazyk a literaturu, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, anglický jazyk, 

informační technologii, hudební a tělesnou výchovu. 

 

Máte nějaký životní cíl, kterého byste chtěl dosáhnout? Jestli ano,tak jaký? 

Těch cílů je určitě více. Kromě těch obecnějších, jako cestovat po světě, stále 

zkoušet něco nového, poznávat lidi a podobně, bych měl jeden cíl, o který bych    

se mohl podělit. Chtěl bych se zase více věnovat hudbě – hlavně zpívání a hraní   

na kytaru. Koupit si looper, možná dát dohromady nějakou kapelu či akustické duo    

a občas někde vystoupit nebo cokoliv jiného, čím bych si mohl tento minisen 

splnit.  

 

Nelitoval jste někdy výběru vašeho povolání? 

První dny, týdny i měsíce jsou snad v každém novém povolání těžké. Někdy bývá 

den lepší a někdy horší. Ale ať se zamýšlím jak chci, taková situace u mě zatím 

opravdu nikdy nenastala. Je důležité, aby vás vaše práce bavila a abyste měli 

kolem sebe fajn lidi. A já dostal nejen skvělou třídu plnou úžasných dětí, ale i 

bezva kolegy, kteří jsou nejen ochotní spolupracovníci, ale především přátelé. 



Čemu se věnujete ve svém volném čase? 

Miluji především sport a hudbu. Chodíme tedy často hrát například squash, 

badminton, stolní tenis, nohejbal, také bruslit, jezdit na snowboardu               

nebo na lyžích. Ve volných chvílích hraji na kytaru, klavír a zpívám a snažím         

se kromě různých výletů vyrážet také na akce jako například koncerty, festivaly, 

kino, sportovní utkání atp. Samozřejmě se věnuji i svým nejbližším a občas          

si zajdu s kamarády někam sednout a zahrát si třeba kulečník nebo bowling.  

 

Máte nějaké motto nebo rčení, kterým se v životě řídíte? 

Vidíte, tady bych byl rád nějakým způsobem zajímavý a oslnil čtenáře,               

ale na tyto věci jsem já nikdy moc nebyl. Jediné, čím se od určité doby řídím,      

je to, že se snažím na každou příležitost říkat ANO a opravdu se mi změnil život 

k lepšímu. 

 

Prozraďte nám na vaši osobu aspoň jednu kladnou a zápornou vlastnost. 

Dovolím si o sobě říct, že jsem od určité doby dosti komunikativní a společenský 

člověk, který je pro každou legraci. Co se týče záporů, ty se hledají vždycky 

jednodušeji a byla by jich spousta. Zmínil bych tedy jen jednu. Velmi často 

nechávám věci až na poslední chvíli. 

 

Jak byste hodnotil rozhovor, vaše pocity z něj? 

Velmi kladně. Jste moc příjemní mladí lidé. Rád jsem si s vámi popovídal                 

a odpověděl na vaše otázky. Trochu jsem se obával, co si na mě jakožto nováčka 

vymyslíte, ale očividně zbytečně. Klidně si to můžeme dát někdy znova  

 

                                                     Veronika Bochniová, 9. ročník 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nejvíc véček 

 
U příležitosti oslav 30 let svobody           

a demokracie vyzvala agentura Dobrý 

den (v ČR zaznamenává rekordy               

a kuriozity) veřejnost k vytvoření 

společného rekordu, který spočívá          

ve shromáždění co nejvíce fotografií se symbolem vítězství – 

„véčkem.“ Snaží se tak upozornit na důležitost boje za svobodu          

a demokracii. I žáci naší školy přispěli svými fotografiemi k vytvoření 

rekordu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O chod naší školy se stará 

mnoho pracovníků a jedním 

z nich je… 

Lenka Hurníková  
 

Proč jste si vybrala zrovna 

tuto práci? 

Odpověď: Vždycky se mi líbila 

práce v kanceláři, kde má 

člověk svůj stůl, židli, prostě svoje místo. Jelikož moje mamča je 

také administrativní pracovnice, měla jsem k této práci blízko. 

Tiskopisy a práce s penězi a lidmi mě vždy fascinovala. 

Jak jste se dostala na naši školu? 

Odpověď: Když jsem dokončila střední školu, nabídla se možnost 

pracovat na této škole, tak jsem si řekla, že to zkusím. 

Jak dlouho zde již pracujete? 

Odpověď: Ač je to k nevíře, tak 13 let. 

Co všechno obnáší vaše práce? 

Odpověď: Když to vezmu od prvního roku, co jsem zde nastoupila, tak 

se toho změnilo opravdu dost. Přes zajišťování objednávek, telefonů, 

přípravy písemností, mailů, pokladníka až k předávání mléka a ovoce. 

Práce je opravdu různorodá a každý den je jiný. Ale jedna činnost je 

každý den stejná. Vždycky se najde někdo, kdo něco doma zapomene, 

nebo kdo odchází ze školy dříve. 

Jaké povolání bylo vaším snem, když jste byla dítě? 

Odpověď: Jak uvádím výše, práce je každý den jiná. Tím má své 

kouzlo. Jako dítě jsem chtěla být učitelkou. Ale přiznám se, že nyní 

vidím nelehkou práci učitelů i z druhé strany. Z mého pohledu bych 

řekla, že práce ve škole je vlastně splnění snu. 

Jaká je vaše oblíbená barva? 

Odpověď: červená :-)                             Markéta Szabová, 9. ročník 



Badatelská exkurze 
 

Ve dnech 4. - 6. listopadu 2019 se šest žáků 8. a 9. ročníku naší školy 

zúčastnilo v rámci aktivit projektu Střední průmyslové školy 

chemické "Talentovaní žáci SŠ a ZŠ bádají společně" Badatelské 

exkurze. Zatímco v minulém školním roce byla cílová lokalita exkurze 

Pálava a jižní Morava, letos jsme zamířili do východních Čech, 

konkrétně do oblasti Adršpašsko-Teplických skal. První den žáci 

navštívili Mladečské jeskyně na Olomoucku a planetárium v Hradci 

Králové. Druhý den žáci plnili badatelské úkoly, které jim byly zadány 

již na 1. přípravném setkání na SPŠCHv říjnu 2019, v Adršpašsko-

Teplických skalách. V tomto dni žáci také navštívili Broumovské stěny 

s loveckým zámečkem Hvězda. Třetí den žáci prošli naučnou stezku 

Teplických skal "Skály - Bischofstein" a následně přejeli autobusem 

do ZOO Dvůr Králové, kde vyplňovali ve skupinách pracovní listy. 

Žáci byli dvě noci ubytováni v zámku Skály - Bischofstein v Teplicích 

nad Metují. Tento projekt finančně podpořilo statutární město 

Ostrava. Program s odborným výkladem po celou dobu exkurze 

(geografie a dějepis dané oblasti) zajišťovala pořádající škola 

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského                

v Ostravě - Zábřehu. Badatelské skupiny žáků se setkají znovu           

v listopadu 2019 a v lednu 2020 budou své práce prezentovat            

na Badatelské konferenci SPŠCH. 

                                                                   Mgr. Dagmar Sládečková 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Jistě už většina z vás zjistila, že se na naši 

škole objevili noví žáci. Naše škola                

ve spolupráci s Regionální fotbalovou 

akademií  Moravskoslezského kraje jim 

nabídla studium na naší škole, jelikož             

je nejblíže sportovnímu areálu, na kterém 

tito nadějní sportovci trénují. 

Rozhovor s fotbalisty 
Proč jste si vybrali zrovna fotbal?  

Odpověď: K fotbalu mě přivedli rodiče, protože 

již od mala mě bavilo kopat si s míčem. 
 

Hrajete kromě fotbalu i jiné sporty? 

Odpověď: Hrajeme hlavně fotbal, na ostatní sporty nemáme čas. 

Když už, tak jen rekreačně například florbal nebo nohejbal. 

 

Znali jste se i před tímto projektem? 

Odpověď: Ano, buď je nás více z jednoho týmu, nebo nás vybírali        

z výběrů, kde jsme hráli společné zápasy a takhle jsme se postupně 

seznamovali. 

 

Máte někdy pocit, že kvůli časové náročnosti studia něco 

nestíháte? 

Odpověď: Ano, kdybych se doma nemusel učit, tak bych měl čas na 

kamarády z bývalé školy. Jinak je to v pořádku.  

 

Připadáte si, že jste zvýhodňováni učiteli před jinými žáky? 

Odpověď: Myslím si, že ano, ale postupně nás začnou brát jako 

ostatní žáky. 

 

Podporuje váš rodina ve studiu?  

Odpověď: Mě i mé spolužáky rodina podporuje a fandí nám. 

 



Co byste dělali, kdybyste nehráli fotbal? 

Odpověď: Asi bychom všichni dělali jiný sport. Já konkrétně bych asi 

hrál basketbal nebo tenis. 

 

Jaké jsou vaše plány po základní škole? 

Odpověď: Po škole chceme hlavně pokračovat ve fotbale a podle toho 

si i vybrat střední školu, někteří z nás chtějí i na vysokou, kdyby jim 

fotbal nevyšel. 

 

*Na otázky mi odpověděli žáci tříd 8. F a 7. A, proto jsou odpovědi 

pokaždé různé. Odpovědi jsou anonymní. Největší poděkování bych 

chtěla dát Alexi Zacpalovi, protože mi nejvíce pomohl s tímto 

rozhovorem.  

Markéta Szabová, 9. ročník 

 

Příroda s otazníky 

 

Dne 20. listopadu 2019 se žáci 6. B (Barbora Zárubová, David 

Venglář, Klára Kaločová, Richard Turčík, Emma Kolková, Hana 

Maindová, Kateřina Krajíčková, Karel Neuwirth a Amálie Ščerbová) 

zúčastnili přírodovědné soutěže ve Středisku mladých přírodovědců    

v Ostravě – Porubě, kde si ověřili své vědomosti o vodní fauně a floře 

ČR. Jako odměna všem soutěžícím byla prohlídka místních terárií, 

akvaristiky a klecí s hlodavci..                          Mgr. Soňa Fajkusová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dějepisná olympiáda 
 
Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se uskutečnilo školní kolo dějepisné 

olympiády s tématem „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. 

Olympiády se účastnilo celkem 8 žáků z osmého a devátého ročníku. 

Jistotu postupu do okresního kola soutěže má vítěz školního kola        

-  Ondřej Kaloč. O účasti dalších dvou úspěšných řešitelů rozhodne 

porovnání jejich bodového zisku s žáky ostatních ostravských škol.  

 

                       Mgr. Radim Kofránek 

 Výsledky školního kola:  

1.místo – Ondřej Kaloč, 9.r. – 58 bodů 

2.místo – Štěpán Vykoukal, 9.r. – 47 bodů 

3.místo – Petr Seidler, 8.B – 46 bodů 

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čtenářský klub v knihovně 
 

Ve středu 20. listopadu 

navštívil čtenářský klub 

žáků 1. stupně Knihovnu 

města Ostravy, kde se 

žáci seznámili nejen        

s prostory dětského 

oddělení, ale především 

s velkou spoustou knih. 

Skvěle připravené a milé 

paní knihovnice nám 

věnovaly svůj čas                      

a ukázaly nám nejen celé oddělení, ale také řadu knih. Rozpovídaly              

se o titulech starších, ale také novějších, což bylo obzvlášť zajímavé. 

Mnohokrát děkujeme za tak krásné odpoledne a rádi se k vám 

budeme vracet. 

                                                                       Mgr. Barbora Huňková 

 

Mistři vypravěči 
 

V úterý 19. listopadu měli žáci 2. C v pobočce Knihovny města Ostravy 

na Hladnově besedu na téma "Jak se stát mistrem vypravěčem." Paní 

knihovnice dětem připravily příjemnou a pohodovou atmosféru            

s knížkami. Dětem se beseda moc líbila a přispěla k tomu, aby z nich 

byli ještě lepší vypravěči, než tomu bylo doposud. 

Mgr. Jana Kodrlová 

 

 
 

 

 

 

 



Aerobik maraton 2019 

 
Dne 15. 10. 2019 proběhl 5. ročník akce s názvem “Maraton v 

aerobiku", kterého se letos zúčastnilo 53 žáků ze čtyř ostravských 

základních škol. 

Maraton trval 4 hodiny s přestávkami. Soutěžilo se ve 4 etapách. 

Soutěžící si nejdříve nacvičili a osvojili sestavy v aerobiku, step 

aerobiku a v zumbě. V poslední závěrečné soutěžní etapě předvedli 

všechny sestavy najednou. Soutěžícím předcvičovala zkušená 

lektorka aerobiku. 

V této soutěži bylo vyhlášené 1., 2. a 3. místo v kategoriích starší            

a mladší žáci. 

Z naší školy se umístily tyto žačky:  

Mladší kategorie - Adéla Králová 2. místo 

Starší kategorie – Jana Dangová 1. místo a Lucie Vargová 3. místo 

Mgr. Petra Ryšková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohár radnice Slezská Ostrava 
 

Turnaj O Pohár radnice městského obvodu Slezská Ostrava              

se uskutečnil dne 14. listopadu 2019 za přítomnosti představitelů 

Městského obvodu Slezská Ostrava. Účastnily se ho čtyři školy         

ze Slezské Ostravy: Bohumínská, Pěší, Chrustova a Škrábálkova. 

Chlapci odehráli turnaj v sálové kopané. Dívky zase hrály čtyřhru      

ve stolním tenise.                                                Mgr. Petra Ryšková 

Sálová kopaná: 

1. místo – ZŠ Bohumínská 

2. místo – ZŠ Chrustova 

3. místo – ZŠ Škrobálkova 

4. místo – ZŠ Pěší 
 

Čtyřhra ve stolním tenise: 

1. místo Bohumínská (ve složení Ema Kolková, Michaela Dluhošová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO SE DĚJE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ… 
 

Záchranná stanice Bartošovice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobble turnaj 

 

Ve dnech od 12. do 14. listopadu 2019                    

v jednotlivých odděleních naší družiny probíhal 

turnaj ve hře Dobble. Vítězi z každého oddělení 

se společně utkali v pátek 15. listopadu 2019       

ve velkém finále. Šampionkou v Dobble se stala 

Melánie Blokšová z prvního oddělení, na druhém 

místě se umístil Filip Gryc z pátého oddělení          

a třetí místo obsadil Jan Čapek z oddělení čtvrtého. Výkony byly 

vyrovnané, o to víc byl turnaj napínavější. Vítězům gratulujeme. 
 

  

 

 

 



Ekologické tvůrčí dílny 
 
V týdnu od 18. do 22. listopadu 2019 zažila naše družina čilý pracovní 

ruch. V jednotlivých odděleních se stříhalo, řezalo, slepovalo              

a natíralo, vše samozřejmě pod pečlivým dohledem paní vychovatelek. 

Naším cílem bylo tentokrát v rámci ekologické tvůrčí dílny vyrobit       

z odpadového materiálu svého vlastního robota. Děti vytvářely 

pracovní skupinky, které společně zaujatě pracovaly, vymýšlely, 

vylepšovaly a po celotýdenním pracovním nasazení hrdě představily 

své výrobky ostatním dětem ze školní družiny a posléze i rodičům, 

které výstavka našich prací zaujala i pobavila. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventní dílničky 

 

Dne 27. listopadu 2019 jsme s dětmi a jejich 

rodiči strávili hezké odpoledne ve školní družině 

při tvoření vánočních přání, jmenovek a svícnů. 
 

 

 

 

 

 

 



Malý záchranář 

Ve čtvrtek 7. 11. se 

ve školní družině ve 

spolupráci s Českým 

červeným křížem 

konala akce Malý 

záchranář. 

Zúčastnilo se přes 

50 dětí z 2. - 4. tříd. 

 

Na stanovištích          

v areálu školy děti 

plnily různé úkoly. Učily se, jak správně volat na číslo 155, co dělat 

při dopravní nehodě, mohly si prohlédnout sanitku, včetně vybavení. 

Největším zážitkem pro ně bylo ošetřování zraněných. Namaskovaní 

žáci školního parlamentu byli např. po úrazu hlavy v bezvědomí, při 

autonehodě měli zlomeniny, nebo byli v šoku apod. Vše vypadalo 

opravdově a děli se při ošetřování snažily, aby to naše "simulanty"     

ze školního parlamentu nebolelo. 

 

Za úspěšné plnění úkolů pak děti získaly od zdravotníků z ČČK Průkaz 

malého záchranáře. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Návštěva školy předsedou sněmovny 

 

Starosta Richard Vereš s místostarostou Roman Goryczka ukázali 

předsedovi sněmovny nově opravené učebny, podívali se do kroužku, 

které podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a také 

měli možnost podebatovat s žáky našich fotbalových tříd. 

(text a foto: FB Slezská Ostrava) 
 

Školní jídelna – čokoládová fontána 
Školní jídelna ZŠ Bohumínská si pro děti k dnešnímu Mikuláši 

připravila malé překvapení. 

Děti dostaly malou mikulášskou nadílku - čokoládovou fontánu! 

Z fotografii lze poznat, že dětem opravdu chutnalo. 

(text a foto: FB Slezská Ostrava) 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RichardVeresANO/?__tn__=K-R&eid=ARC55a5rQlI5pJkjKx6W3jM3eJRSb0IL2fYhxhR4cw5tqOfyUx6wFYN9jMK_9it1lkXLYk95Hj9PTL4H&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDT9KyCeMG4SZgwuMo2tGNOR7scHEIzQkOpwTVovoWMoPfs0uYsLCTkkOrww6BWdIQXO_LhsvBDH4b3xnCsyHOQYYCrPaIDpYC4ueTMgSRyvZyC4CuN5BblpPkG9-OHr-Wokr6sQIOMRehBQVL11hkrzBkCNXblzG_3_yaJKXzqvm7r36Or8326LZ5ULl56xU7M99BpQ58IwCvJX6CiaamCOGovqQwOWz9y7kX7G0-tnoPKN0EeDbKERno4jguKzdEyeVi090AESCQlUX_eLfw0_pUYt9ieb0D7oum_Sw-NywZUboZ9cB04R6s52d9y21G5-4lR4VJsYtbeXQ-zfGbnk8OrkIlFgZ6W_ZIzz2qtEl8K4UIs8EV-6DKZsJQRVUVJyIt6c35aYCivhSzxdEqfarhMW6nbe9jcowBspynPbQ
https://www.facebook.com/roman.goryczka.1?__tn__=K-R&eid=ARDbrwRqYwPzBySCn28gT6_jabSRfoSuhQyz6Ysd3sXyKcACAtOMEhDmbBfjesguWCdF-19Fns8StU67&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDT9KyCeMG4SZgwuMo2tGNOR7scHEIzQkOpwTVovoWMoPfs0uYsLCTkkOrww6BWdIQXO_LhsvBDH4b3xnCsyHOQYYCrPaIDpYC4ueTMgSRyvZyC4CuN5BblpPkG9-OHr-Wokr6sQIOMRehBQVL11hkrzBkCNXblzG_3_yaJKXzqvm7r36Or8326LZ5ULl56xU7M99BpQ58IwCvJX6CiaamCOGovqQwOWz9y7kX7G0-tnoPKN0EeDbKERno4jguKzdEyeVi090AESCQlUX_eLfw0_pUYt9ieb0D7oum_Sw-NywZUboZ9cB04R6s52d9y21G5-4lR4VJsYtbeXQ-zfGbnk8OrkIlFgZ6W_ZIzz2qtEl8K4UIs8EV-6DKZsJQRVUVJyIt6c35aYCivhSzxdEqfarhMW6nbe9jcowBspynPbQ
https://www.facebook.com/msmtcr/?__tn__=K-R&eid=ARAcD2MoqKZ7XZzHS_LnZtufwsKpdO6dPyeDuhNoOcyykbm8eDf9_8ioOsI-5MAOAffBnjWGI7gweKhj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDT9KyCeMG4SZgwuMo2tGNOR7scHEIzQkOpwTVovoWMoPfs0uYsLCTkkOrww6BWdIQXO_LhsvBDH4b3xnCsyHOQYYCrPaIDpYC4ueTMgSRyvZyC4CuN5BblpPkG9-OHr-Wokr6sQIOMRehBQVL11hkrzBkCNXblzG_3_yaJKXzqvm7r36Or8326LZ5ULl56xU7M99BpQ58IwCvJX6CiaamCOGovqQwOWz9y7kX7G0-tnoPKN0EeDbKERno4jguKzdEyeVi090AESCQlUX_eLfw0_pUYt9ieb0D7oum_Sw-NywZUboZ9cB04R6s52d9y21G5-4lR4VJsYtbeXQ-zfGbnk8OrkIlFgZ6W_ZIzz2qtEl8K4UIs8EV-6DKZsJQRVUVJyIt6c35aYCivhSzxdEqfarhMW6nbe9jcowBspynPbQ


Vernisáž fotosoutěže Moje rodné město 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhla v DK Akord v Ostravě-Zábřehu 

vernisáž, na které byly oceněni nejlepší fotografové fotosoutěže na 

téma Moje rodné město. Vernisáže se zúčastnila celá řada 

významných hostů, například slovenský populární herec a moderátor 

Maroš Kramár, významný slovenský fotograf Peter Konečný, který 

mimo jiné nafotil kampaň slovenské prezidentky. 

Záštitu nad fotosoutěží a vernisáží převzal hejtman 

Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., dále starosta 

městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář a zastupitelka 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Lenka Fojtíková. 

Velmi nás těší, že v konkurenci středoškoláků uspěli se svými 

fotografiemi také žáci naší školy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johana Robenková, 5. B a Michal Caletka, 8. A 

získali Cenu předsedy ASK ČR. 

Kristýna Kosmová, 8. B získala Cenu hejtmana 

Moravskoslezského kraje.  

                                     Mgr. Liana Svobodová 



Soutěž o nejhezčí vánoční betlém 

 

Kancelář prezidenta republiky slaví v prosinci 100 let od svého vzniku. 

Při této příležitosti pro děti základních škol a dětských domovů 

připravili soutěž o nejhezčí vánoční betlém. Z naší školy se této 

soutěže zúčastnila třída 5. A a 8. B, jež si také vysloužila svým 

betlémem z přírodních materiálů výlet do Prahy na Pražský hrad. 

Musíme ocenit i Kláru Kaločovou z 6. B, která se do betlému vrhla 

úplně sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Dětský čin roku 

 

Sotva žáci začátkem září otevřou dveře 

školy a usednou do lavic, už na ně paní 

učitelky v českém jazyce hrnou úkoly. Tím 

prvním je sepsání slohové práce pro soutěž 

Dětský čin roku. Žáci mohou vybírat z témat 

–záchrana lidského života, pomoc starším 

lidem, pomoc na netu, pomoc ostatním, 

kolektivní pomoc, dobrý nápad a téma pomoc 

přírodě. Poslední téma si pro svou slohovou 

práci zvolila i Kateřina Krajíčková z 6. B, 

která se svým činem probojovala až do finále 

soutěže Dětský čin roku. Od patronky Zory 

Jandové v Praze převzala 5. prosince nejen 

spoustu cen, ale také medaili a poukaz na 10 000 Kč pro školu           

na zakoupení školních pomůcek.  

Kačce moc gratulujeme a vy si její výherní příběh můžete přečíst 

níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Kateřina Krajíčková a příběh, s kterým přicházím se 

netýká pouze mne, ale také lidí z mého okolí. Žiji ve Slezské 

Ostravě v bývalé hornické kolonii na Zvěřině. Co je na mém bydlišti 

výjimečné, je fungující komunita, což je věc, která je v dnešní době 

vzácností. Lidé se dokážou semknout, společně se na něčem podílet. 

Skoro všem ze Zvěřiny záleží, jak jejich okolí vypadá. Několikrát do 

roka se proto konají brigády na úklid místního parku a blízké 

znečištěné krajiny. Letos v létě jsme likvidovali černou skládku, do 

které v průběhu let naváželi bezohlední lidé odpad. Dospělí odnášeli 

těžké a nebezpečné věci jako třeba staré pneumatiky nebo skelnou 

vatu a my děti jsme vyhazovali drobnější odpad - kusy kovu, plastu 

a polystyren. Úklid trval téměř celý den, odpadky se vyvážely na 

traktorové vlečce. Večer jsme byli všichni pořádně špinaví a unavení. 

Jsem ráda, že žiji na místě, kde lidé nejsou lhostejní ke stavu 

přírody. 

  
 



Beseda s Alenou Mornštajnovou 
 

Dům knihy Knihcentrum Ostrava navštívila       

12. listopadu jedna z nejoblíbenějších českých 

autorek Alena Mornštajnová. Představila svou 

novou knihu Tiché roky, ale vracela se i ke svým 

starším knižním titulům.  Sestava tvořená nejen 

češtinářkami, ale také paní zástupkyní a paní 

sekretářkou u toho nechyběla, i proto dává 

Aleně Mornštajnové 10 hvězd z 10 za velmi 

poučnou a zajímavou besedu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní krajina 
Fotografie od Davida Chlebečka  z 9. ročníku 


