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Dobrý den, milí spolužáci,      

tak jak jste si užili prázdniny? 

Já jsem si je užil, doufám,   

že to máte stejně a jste 

znovu pozitivně naladěni       

do nového školního roku. 

V naší škole proběhla spousta 

změn, to jste si mohli 

všimnout. Sice byl první týden 

trochu zmatený, ale myslím, 

že už se můžete těšit 

z nových skříněk. 

Snad se vám bude ve všech 

předmětech dařit,         

hlavně v těch nejdůležitějších, 

jako třeba český jazyk        

a matematika, protože jsou                     

na přijímacích zkouškách, 

které nás deváťáky 

zanedlouho čekají.           

Přeji vám tedy všechno 

nejlepší a hlavně dobré 

známečky :-). 

 

David Chlebeček, 9. ročník  
 



ZAČAL NÁM ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 

Uteklo to jako voda a máme tady nový školní rok. Už když jste nadšeným krokem kráčeli        

2. září do školy, museli jste se potěšit, jakou „bojovku“ pro vás škola tentokrát nachystala. 

Chodit bočním vchodem už přece jen byla trochu nuda, i proto se pro vás přichystala okružní 

trasa. Procházky na čerstvém vzduchu jsou zdraví prospěšné, to se ví .  

Zazvonilo a většina z vás se už ve dveřích radostně objímala se svými spolužáky a s úsměvem 

usedala do lavic. Vidět jsme však mohli i tváře úplně nové, které měly svou školní premiéru. 

V tomto školním roce jsme přivítali mj. více než 60 prvňáčků zařazených do tří tříd. 

Třídní učitelka 1. A – Mgr. Markéta Pajdáková 

Třídní učitelka 1. B – Mgr. Lenka Waszutová 

Třídní učitelka 1. C – Mgr. Vladimíra Rutarová 

V neposlední řadě jsme se rozrostli také o nově vzniklou třídu fotbalových talentů, kteří byli 

vybráni Regionální fotbalovou akademií Moravskoslezského kraje a budou se u nás vzdělávat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTBALOVÁ AKADEMIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 

Ve Slezské začal projekt Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje. 

Dvacet mladých nadějných fotbalistů z fotbalových klubů z Ostravska navštěvuje                        

od 2. září ZŠ Bohumínská. 
Místostarosta Roman Goryczka: „Jsme rádi, že Bazaly začnou být opět využívány,                     

a to zejména mladými nadějnými fotbalisty, kteří našli místo v naší slezskoostravské škole. 

Český fotbal šikovné talenty velmi potřebuje, to ví velmi dobře každý fotbalový fanoušek.“  

Jde o projekt Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje. Mladí fotbalisté mají 

speciální tréninkový režim, trénovat budou brzy na zrekonstruovaných Bazalech. 

     Zdroj: FB Slezská Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/roman.goryczka.1?__tn__=K-R&eid=ARBD1qdGACDTZ7vT_92o4F2BupBY4krVvU4qcJBRVA7waFl5Th3p5GPGIYrODXP1NLrD9pJD7vWVDtTH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDzkZmtrTp4o-K1X9l-psl2C8ZNB2zA8roVULF-sMgyoR1G_PUfzuhh8lhQTwHq-3q1h2I62V9-eja4468uvvls8sAtvkLUk5hMSE9EjnmoVAIAlrltFrRX69xQgLdRER76EjxcSUa_Adb0gVX8hVxYUOI1M_YUj6T4KbH5pXJKEfqYQGNNlsxqrpMOc0UUzSUZ9KEhnObwHotvtU7JLH-_9Vxrtmi2TV57V8QvgDcLvEvmiwbnNkRlyO670MOTdw7zurZSBZr9gSG_57jF38seymmTeWGiqVC0v8L7sWgkCjSR-EdwIZTVVuT_LcaqvtsR0SYMQAu_yKpMXPiaN_glK23kOQODwlGLjupOB94M6Ze8M1ko3Q7lJI9n2Hn3fedso5bRItvsvLOEAOuIzkIiP6yxqz3eRfLxwS5oZqJRrA


ADAPTAČNÍ DOPOLEDNE 6. ROČNÍKŮ 

 
Počátkem školního roku absolvovali žáci 6. A a 6. B adaptační program, který měl za cíl 

především stmelení a vzájemné poznání nově vytvořených třídních kolektivů. Program byl 

realizován ve školní tělocvičně, kde se šesťáci účastnili pestré škály aktivit zaměřených        

na vzájemnou spolupráci a porozumění, sebepoznání i poznání ostatních. 

Pod vedením členů Školního poradenského pracoviště a za aktivní účasti třídních učitelek žáci 

absolvovali spoustu her seznamovacích, pohybových, komunikačních, týmových, tvořivých         

a dramatických, vše za dodržení principů a metod zážitkové pedagogiky. Děti se všeho 

účastnily s chutí a elánem, a tak čtyřhodinový program uběhl velice rychle. Bylo to dopoledne 

plné her a zábavy, které jistě přispělo k usnadnění a urychlení vytvoření nových třídních týmů 

fungujících na pozitivních základech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO JE U NÁS NOVÉHO? 
 

Zajisté jste si už všimli, že naše škola prošla řadou změn a stále prochází. Co říkáte na nové 

šatní skříňky? To si můžete přečíst níže, ale pro jistotu si připomeneme, že i zvonění se nám 

trochu pozměnilo. Nyní nám škola začíná v 8:00. Super, co myslíte?   

Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek pro 1. – 9. ročník 

 

0. hodina 07:00 – 07:45 hod 

přestávka 07:45 – 08:00 hod 

1. hodina 08:00 – 08:45 hod 

přestávka 08:45 – 08:55 hod 

2. hodina 08:55 – 09:40 hod 

přestávka 09:40 – 10:00 hod 

3. hodina 10:00 – 10:45 hod 

přestávka 10:45 – 10:55 hod 

 

 

4. hodina 10:55 – 11:40 hod 

přestávka 11:40 – 11:50 hod 

5. hodina 11:50 – 12:35 hod 

přestávka 12:35 – 12:45 hod 

6. hodina 12:45 – 13:30 hod 

přestávka 13:30 – 13:40 hod 

7. hodina 13:40 – 14:25 hod 

přestávka 14:25 – 14:30 hod 

8. hodina 14:30 – 15:15 hod 

 

Ptali jsme se…  

Co říkáte na nové šatní skříňky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líbí se mi, protože si musím 

pamatovat číslo a ne celou šatnu. Na 

druhou stranu, jen ji otevřu, vysypou 

se mi všechny věci a padá mi bunda 

z věšáku. Vojtěch Záruba, 3. B 

 

Skříňka je skvělá, ale vadí mi, 

jak se všichni tlačí, když 

jdeme do družiny.       

Tereza Slezáková, 3. B 

 

Malá skříňka je lepší než šatna. 

Terezie Skalská, 4. A 

 

Jsou super, jenomže jsou 

na zámek. Lubomír Kubec, 

4. B 

 

Každý má svůj prostor a nikdo se nemusí 

bát, že přijde o své drahé věci. Můžeme 

si tam v zimních obdobích dávat kabáty 

a nechávat si tam učebnice, které 

nebudeme potřebovat. Nevýhodou je, že 

skříňky zabírají místo na chodbě, takže 

když je více lidí, hůř se chodí. 

 Jonáš Sieja, 9. ročník 

 

Podle mého názoru jsou skříňky lepší než šatny, 

jelikož si můžu nechat více věcí ve škole. 

Skříňky se mi líbí, jenom co bych vytkla je, že 

u skříněk na boty je menší prostor.                

Karla Kalusová, 9. ročník  

 

Líbí se mi, 

protože mi 

nikdo nekouká 

do mých věcí. 

Simona 

Olinheiserová, 

5. A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skříňky jsou moc dobré, 

žádná chyba, jen škoda, že 

jsou pod sebou.             

Agáta Hromadová, 5. B 

 

Docela mi vadí, chodit z oběda úplně nahoru a pak jít 

zase dolů. Pořád si pletu zámky. Daniel Maršálek, 7. B 

 

Líbí se mi to, 

jsem z nich 

nadšený, 

protože mám 

svoje místo. 

Daniel Petrák, 

5. B 

 

Šatní skříňky jsou moc malé a 

aktovka se tam musí nějak 

narvat, ale už jsem si zvykla a 

jde to. Vendula Buchtová, 5. B 

 

Skříňky nejsou špatné a líbí se mi 

až na jednu věc! Ti nahoře na mě 

jednou vylili pití.                

Michaela Sládková, 5. B 

 

Výhody jsou, že jsou 

prostorné a můžeme tam 

mít fotky a dávat si tam 

učebnice, ať si je 

nemusíme brát domů. 

Nelíbí se mi, že mají 

takový divný tvar.           

Sofie Sýkorová, 8. A 

 

Určitě lepší než šatny. 

Super nápad. Za mě TOP. 

Ondřej Čudek, 8. A 

 

Na skříňky jsem se těšila 

dlouho. Jak jsme je dostali 

tak jsem byla šťastná. Má 

to ale i jednu nevýhodu. 

Když jdeme na oběd tak 

musíme pro věci nahoru a 

dolů. Jinak fakt super.   

Ema Sakalíková, 8. A 

 

Jsou lepší než šatny a 

můžeme si tam nechat 

i výtvarku. Akorát 

nevýhodou je, že 

některé jsou dole. Na 

druhou stranu, zase 

nikdo nemusí čekat na 

šatnáře, každý ručí 

sám za sebe.           

Petr Seidler, 8. B 
 

Skříňky jsou super, už tím, 

že si v ní můžeme nechat 

pár učebnic nebo věci, 

které moc nepotřebujeme. 

A nic se nám v podstatě 

ztratit nemůže, máme je na 

vlastní zodpovědnost.           

Jana Dangová, 9. ročník 

 

Skříňky jsou dobrá 

věc, která mi 

umožňuje odlehčit 

aktovku a nosit si 

jen sešity do 

předmětů. Taky po 

cestě ke skříňkám 

potkávám 

kamarády.              

Leona Ščerbová,     

9. ročník 

 

 

Klady: bezpečnější než šatny, donutila mě jít do města pro kladku. 

Zápory: nešikovný design, málo místa. Markéta Szabová, 9. ročník 

 



PO ŠKOLE DO KLUBU 

 
I v letošním roce můžou žáci I. i II. stupně navštěvovat školní kluby pod hlavičkou projektu 

„Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ Bohumínská“,                         

který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky   

v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony                         

pro MŠ a ZŠ II“.  

V září zahájil činnost čtenářský klub a klub logiky a deskových her. 

Čtenářský klub má ukázat, že i s knihou může být zábava a že není příběh jako příběh. Hlavní 

však je, aby nás čtení bavilo. Společně zjistíme, jaká kniha je ta vaše nejoblíbenější                 

a seznámíme se i s řadou knih, které obsahuje nejen naše školní knihovna, ale třeba i ta vaše 

domácí. 

Klub logiky a deskových her naopak nabízí seznámení s řadou stolních a karetních her. 

Naučíme se pravidla a postupy. Překvapit vás může také hlavolam či jiná logická hra,                       

ale i s tou si nakonec hravě poradíme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVROPSKÝ STROM POZDRAVŮ 
 
Ve čtvrtek 26. září 2019 jsme si připomněli Evropský 

den jazyků, který vznikla z iniciativy Rady Evropy ve 

Štrasburku v roce 2001.         

Každá třída se naučila dva pozdravy, napsala                   

je na podzimem zabarvené lístky a tyto přilepila                  

na společný strom – celkem 46 pozdravů členských 

krajin Rady Evropy. Celou akci organizoval tým                           

z 8. A -  Ester, Anet, Naty, Barborka, Sofi, Petr                 

a Michal pod vedením jejich třídní učitelky. 

Poděkování patří všem spolutvůrcům našeho 

Evropského stromu pozdravů – žákům i pedagogům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĚVECKÝ KROUŽEK 
 

Letošní školní rok nám bude do zpěvu. Začal totiž Pěvecký kroužek, ve kterém se učíme nejen 

spoustu známých i méně známých písniček, ale také to, jak správně s hlasem pracovat.             

A aby nás to zpívání bavilo ještě více, doprovázíme se i na různé rytmické nástroje. Váháte 

ještě s tím, jestli se k nám přidat? Přijďte se za námi podívat do hudebny a určitě nebudete 

litovat. Přidat se můžete každý pátek ráno, ale pozor, začínáme už v 7.00 . 

Těšíme se na tebe, tebe i tebe. Jooo a taky TEBE!  

                                                                                                       Mgr. Barbora Huňková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAVIDLA TŘÍDY 

 
Každá třída je jiná, ale všechny mají jedno společné – pravidla třídy. Všichni žáci ve třídě 

musejí vědět, které chování je ještě přijatelné a které už nikoliv. A jak jste si s nimi poradili 

vy, na to už se podívejte sami. 

ČEMU PRAVIDLA POMÁHAJÍ? PROČ JE VŮBEC TVOŘÍME? 

 předcházíme nevhodným formám chování 

 rozpoznáváme nepřijatelné chování  

 větší uvědomění a zodpovědnost za vlastní chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na naší škole je mnoho skrytých talentů, avšak o 

nejúspěšnějším zde nebyla zmínka…  

MLADÁ JUDISTKA LEONA ŠČERBOVÁ 
 
Na začátek se tě zeptám, co tě k judu vůbec přivedlo? 

Odpověď K judu mě přivedl můj taťka. A to tak, že mě jednou 

vzal na trénink. A tak to všechno začalo. 

Jak dlouho se už judu věnuješ? 

Odpověď: Věnuji se judu od 2. třídy, tím pádem už osmým rokem. 

Věnovala ses i jiným aktivitám? Jaké další sporty máš ráda? 

Odpověď: Nikdy jsem se jinému sportu nevěnovala a nemám         

to ani v plánu. 

Míváš před závody stres? Nebo se s ním dokážeš vyrovnat? 

Odpověď: Před každým zápasem jsem samozřejmě nervózní,       

ale přejde mě to v tu chvíli, kdy nastoupím na žíněnku                   

a vše se uklidní. 

Kdo je tvůj oblíbený judista?  

Odpověď: Úplně nejoblíbenější je pro mě Lukáš Krpálek, mistr 

světa.  

Jak často míváš trénink a jak běžně vypadá? 

Odpověď: Tréninky mám 3x do týdne, dvě hodiny. Nejprve máme rozcvičku, poté podle toho, jaký       

je den. Nejprve máme techniku, takže v postoji, pak fyzické tréninky na výdrž a kondičku a v závěru 

techniky na zemi. Ve dnech, kdy mám volno, chodím běhat nebo posiluji s kamarádkou, která taky dělá 

judo.  

Jaké máš cíle v letošním roce? 

Odpověď: Mým cílem je určitě vyhrát celorepublikovou soutěž                 

9. 10. 2019, na kterou se už nyní připravuji. Poté zvítězit na Evropském 

poháru ve Varšavě a také Družstva starších žáků České republiky.  

Je někdo z tvé rodiny také judista? 

Odpověď: Ano. Judo dělá má mladší sestra, momentálně je v 6. třídě         

a moc se zlepšuje.  

Chtěla bys v budoucnu v judu pokračovat? 

Odpověď: Ano, určitě. Mým životním cílem do budoucna by byla 

Mistryně světa anebo vyhrát olympiádu ve své váhové kategorii. 

Jak to máš se stravou? Musíš se hlídat nebo si někdy dopřeješ? 

Odpověď: Váhu si musím hlídat. Držím se jídelníčků, celkově se stravuji 

jinak a snažím se pít více vody. 

Jaký největší úraz se ti stal? 

Odpověď: Největším úrazem pro mě byla zlomená ruka, ale nestalo         

se mi to v judu. V judu jsem měla jen menší úraz, naštípnutí malíčku. 

Chtěla bys ze svých sportovních zkušeností něco předat mladším judistům? 

Odpověď: Zvláštní otázka. Hlavní je mít v judu dobré vztahy, mít soupeře, který vás podrží, vycházet 

s trenéry. Já za ty své trenéry moc děkuji. A hlavně dělat tento sport s láskou, a ne z nutnosti,          

že byste museli. Chcete, nemusíte!  

Zvládla bys odhadnout, kolik medailí a pohárů už jsi získala? 

Odpověď: Medailí mám dohromady asi 118, z toho 79 zlatých, 26 stříbrných a 13 bronzových.              

Pohárů mám okolo 43. 

                                                                                                         

Jana Dangová, 9. ročník 



ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

Rozloučení s létem na raftech po Ostravici 

V pátek 20. září se z nás v družině na akci „Rozloučení s létem“ 

stali rafťáci. S více než třiceti přihlášenými dětmi jsme           

se plavili po řece Ostravici. Někteří byli na raftech poprvé, jiní 

se již akce zúčastnili opakovaně. Všichni jsme v pořádku dopluli 

až do Koblova. Tam jsme rafty opustili a vyměnili                      

je za trolejbus, kterým jsme dojeli zpátky ke škole. Přestože 

nám počasí vyšlo, voda v Ostravici už byla studená. Vše jsme 

však zvládli bez jediného namočení a k tomu jsme si užili plno 

adrenalinu a také zábavy.  

                                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nás v družině v nedaleké době čeká?  

 
Začal nám nový školní rok a v družině už máme naplánované, co nás do jeho konce bude čekat. 

A jaké že jsou ty nejbližší akce, které v družině budeme mít? Například zhlédneme divadélko 

Ententýky, kdy nás navštíví veverka Terka a myška Klárka s představením Drak Karlík. Děti    

se v něm dozví, jak je důležitá prevence zubního kazu a správné čištění zubů. Také zahájíme 

náš celoroční celodružinový turnaj mezi odděleními, kdy nás každý měsíc čeká nějaká hra 

nebo úkol. Prvním úkolem tohoto turnaje je výroba vlajky každého oddělení, kterou si pak děti 

budou nosit na všechny soutěže s sebou. Dále uspořádáme Drakiádu či soutěž                                   

o nejstrašidelnější účes v rámci Halloweenu. Náplň je pestrá, určitě se máme na co těšit. 
 

 

Mgr. Soňa Balonová 

 

 



ROZHOVOR S PANEM UČITELEM                   

MGR. RADIMEM KOFRÁNKEM 

 

1. Co Vás přivedlo na naši školu? 

Odpověď: Tak především zájem učit! Měl jsem více možností, ale jelikož 

jsem v 80. letech školu navštěvoval jako žák, tak bylo rozhodnuto.           

Jedná se prostě o srdeční záležitost. 

 

2. Co se Vám na naší škole líbí a naopak, co nelíbí? 

Odpověď: Snažím se být pozitivně smýšlející člověk. K naší škole mám 

blízký vztah, vracím se do svého mládí a to je vždy milé. Proto jsem vesměs 

se vším spokojen - to je odpověď na první část otázky. A co se mi nelíbí? 

Věci, které nejsou podle mých představ, beru jako výzvu k překonání... 

3. Na jakých školách jste studoval? 

Odpověď: Jak už jsem zmínil, tak základku jsem absolvoval tady (tenkrát se jmenovala ZŠ Josefa Kotase). 

Poté nedaleké Gymnázium Hladnov. Vysokoškolské vzdělání jsem získal na Ostravské univerzitě                      

a na Západočeské univerzitě v Plzni. 

4. Jaké obory jste si vystudoval? 

Odpověď: Mým oborovým zaměřením jsou předměty Tělesná výchova a Dějepis. 

5. Proč jste si zrovna tyhle obory vybral? 

Odpověď: Tělocvik, protože od malička velmi rád sportuji. A v historii spatřuji dobrodružství a stále nová, 

překvapivá zjištění.  

6. Kdybyste měl možnost vyučovat i jiné předměty, jaké by to byly? 

Odpověď: V prvé řadě zeměpis - velmi zajímavý předmět, opět spojený s objevováním. A loni jsem učil 

občanskou výchovu, ta byla také taková pestrá. 

7. Proč jste si zrovna vybral “dráhu“ učitele? 

Odpověď: Po maturitě jsem stále nebyl 100% rozhodnutý, čím chci být. Přihlásil jsem se na Pedagogickou 

fakultu. Sport mě bavil a celkem mi šel, tak jsem si říkal, že budu mít dalších pár let na rozmyšlenou.                

Po absolvování VŠ jsem nastoupil jako učitel na jedné sportovní základní škole. No a po pár dnech jsem               

si uvědomil, že to je práce, která má smysl a bude mne bavit. Asi jsem se nemýlil, už učím 20 let... 

8. Čím jste chtěl být jako malý kluk? 

Odpověď: Členem Rychlých šípů, Michelem Platinim, baseballistou.... Hodně se to měnilo, podle toho,              

co mne zrovna zajímalo - ale pořád v tom byl ten sport a dobrodružství. Takže nakonec se mi to vlastně 

splnilo, což je super. Nemohl bych dělat práci, která mne nebaví. 

9. Jakými činnostmi vyplňujete svůj volný čas? 

Odpověď: Mám dvojčata, stačí to jako odpověď  

10. Jaké máte vztahy s ostatními kantory? 

Odpověď: Za mne super, snad to tak vnímají i oni. 

11. Fandíte nějakému sportovnímu odvětví, pokud ano, jakému? 

Odpověď: Tak určitě Líbí se mi všechny sporty, pokud jsou dělány s nadšením, čestně a na úrovni.               

Ale pokud mám nějaký vybrat, tak např. baseball, házená, hokej, atletika, lyžování, snowboarding. 

12. Jste spokojen s naší třídou? (9. ročníkem) 

Odpověď: Co myslíš, Lukáši? Učí se mi u vás skvěle, jen ty znalosti u některých by mohly být větší... 

13. Jak jste spokojen s naší školní jídelnou? 

Odpověď: Maximálně! Ještě se nestalo, abych něco nesnědl.                                Lukáš Mul, 9. ročník 



ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Členové školního parlamentu jsou nezastupitelnou součástí naší základní školy. Kdykoliv           

je potřeba, jsou velkými pomocníky a ochotně a s úsměvem se pouští do každého svěřeného 

úkolu. Školní parlament je tvořen žáky 5. – 9. ročníku a všechny má pod palcem paní učitelka 

Mgr. Liana Svobodová. Na fotce ji vidět nemůžete, protože je to právě ona, která                 

se postarala nejen o tuto fotografii, ale také o velkou část celé školní fotogalerie.  

5. A – Adriana Górná 

5. B – Vendula Buchtová 

6. A – Adéla Králová 

6. B – Amálie Ščerbová, Sebastian Ryška 

7. A – Nikola Bergerová 

7. B – Laura Mokrášová 

8. A – Ester Michálková  

8. B – Vendula Košťálová 

8. F – Alex Zacpal 

9. ročník – Jana Dangová, Leona Ščerbová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO 

PARLAMENTU 



BÝTI DEVÁŤÁKEM/DEVÁŤAČKOU

 

David Dutko 
 

Devátá třída už nás vítá, 

za dveřmi na nás střední dýchá. 

Vítáme ji s radostí, 

ale v mysli plno pochybností. 

 

O střední není radno tipovati, 

avšak pořádně přemýšleti. 

Nechceme přeci skončit na ulici, 

jako smetí v kdejaké popelnici. 

 

Pro někoho není snadné přijímačky dát, 

avšak snahou to můžeme dát. 

Někdo dá přijímačky na jeden ráz, 

avšak to není každý z nás. 

 

Na základce bylo super,  

ale střední už je za rohem. 

Za rok už tu nebudu,  

tak nazdar. Chvála Bohu? 

 

Kateřina Anežková 
 

Milí mladší spolužáci, 

po prázdninách čas na práci. 

Dva měsíce byly krásné, 

zářím avšak radost hasne. 

 

I když je to nemilé, 

nikoho to nemine. 

Léto pryč už nevratně, 

čas předstírat závratě. 

Hlavu věšet nemá smysl, 

radši nastartovat vaši mysl. 

Neboť jako deváťáci, 

budete psát tuhle práci. 

 

Přeju vám však hodně štěstí,  

ať to doma není pěstí. 

Hlavně si to užijte 

a ve zdraví přežijte.

 

 

Milí žáci a učitelé, 

prázdniny už nám skončily a nás za pár měsíců čekají přijímací zkoušky. Výborný prospěch, 

jedničky z chování, znalosti z matematiky a českého jazyka, to všechno nás teď tlačí                     

a my jen doufám, že nám vše úspěšně vyjde. 

Je neuvěřitelné, že jsme to spolu zvládli už necelých devět let a tentok rok je náš poslední. 

Chtěla bych budoucím deváťákům popřát jen hodně štěstí, protože je bude příští rok čekat 

to samé. A hlavně všem učitelům velké DÍKY za pevné nervy, budeme se snažit být v hodinách 

hodní, aby Vám na nás zůstaly jen hezké vzpomínky. Vždy jste nám říkali, ať v hodinách 

dáváme pozor a do hodin se řádně učíme. Měli jste pravdu. Vše se nám teď bude hodit. Bude 

těžké zvyknout si na nové spolužáky a hlavně mezi nimi zapadnout. 

A malá rada nakonec, pro všechny mladší ročníky. Učte se, dávejte v hodinách pozor, řádně 

docházejte do školy, ať vám nic neunikne. Užijte si na škole poslední roky co nejvíce. 

 

                                                                                                                          Jana Dangová 

 

 

 

 

 

 



Zdravím! Hello! MAKA! Guten Tag! 

Zdravím vás z devátého ročníku. Jak vám mohlo dojít, jsem už v posledním ročníku této školy 

a chtěla bych vám všem říct, že loučit se s touto školou nebude lehké. Opustit po devíti 

letech kamarády, učitele a celkově známí prostředí, není lehké.  

Užili jsme si zde spoustu zábavy, ale i hádek a neshod.  

Rada, kterou bych chtěla dát nižšímu ročníku je asi klasické: „Dobře se učte!“ Užívat                  

si základní školy, dokud to jde, i když to může znít šíleně.  

Tady na základné škole máme známé kamarády a oblíbené učitele, jenže na střední škole               

si bude většina připadat (včetně mě), jako na novém území s novým začátkem.  

Je důležité si uvědomit, že prázdniny skončily a pro nás deváťáky a osmáky začíná/pokračuje 

kritické období. Momentálně je začátek školního roku, ale to rychle uteče. Proto se učte                

a užívejte. Ahoj! 

                                                                               Markéta Szabová 

 

Drazí spolužáci, opět nám začala škola a musíme se jako každý rok učit, číst knihy, plnit 

domácí úkoly a poslouchat učitele. Každý nemá rád učení, ale má to své výhody, které poznáte 

ve vyšším ročníku. Tehdy vám dojde, že jste do školy chodili rádi a budete na ni vzpomínat jen 

v dobrém. 

Tím chci říct, že základní škola je základ vaší budoucnosti. Budete-li se dobře učit,              

tak si budete moci vybrat dobrou práci a nebudete litovat, že jste zanedbali přípravu                 

do školy. Tohle říká každý rodič svému dítěti, ale je dobré se nad tím zamyslet,                      

protože pro nás deváťáky je teď učení důležité a každý z nás chce jít za svým snem. Doufám, 

že tahle slova vám dají motivaci a zlepšíte, co jste minulý rok zanedbali.  

                                                                                     Jan Tomala 

 

A byl to právě 9. ročník, který na přelomu dubna a května nejvíce fandil na MS v para 

hokeji. Odměnu tak získali zcela zaslouženě. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUŠTĚNÍ 

Dokážete spojit tečky na obrázku jedním tahem? Použít však můžete jen 4 čáry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké je číslo parkovacího stání pod autem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAZYKOVÝ KURZ ZA ODMĚNU 
 

Zdravím všechny kamarády a učitele, které jsem na základní škole 

potkal. Jmenuji se Honza Goj a většina z vás mě určitě zná. Na konci 

školního roku jsem kromě vysvědčení dostal také ředitelskou 

pochvalu spolu s poukazem na kurzy angličtiny s rodilým mluvčím. 

Kurzu jsem se zúčastnil poslední týden v srpnu na Jazykové škole 

Hello v Mariánských Horách. Na hodiny s rodilým mluvčím jsem 

docházel každé dopoledne od pondělí do pátku. V jeden den jsme 

vždy měli tři vyučovací hodiny. Možná si někteří z vás vybavíte 

hodiny s Emanuelem. Tento kurz byl tomu hodně podobný. Někdy 

jsme konverzovali o různých věcech jako je jídlo, cestování, filmy 

nebo zájmy, jindy jsme si něco zazpívali nebo zahráli zábavné hry, 

při kterých jsme se všichni moc dobře bavili. Za celý týden jsem se seznámil s několika 

studenty, se kterými jsme teď kamarádi. Jsem za tuto zkušenost velmi vděčný a přál bych to 

řadě z vás. Při lekcích s rodilým mluvčím se zdokonalíte v angličtině a hlavně vás to donutí 

bavit se anglicky. 

Všem vám přeji mnoho úspěchů, radostí a zážitků na vaší škole, tak jako jsem si je odnesl já.  

Těším se, až se zase uvidíme.  

                                                                                                                    

Honza Goj 
 


