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Čauky, ahojky, nazdárek … 

 Tak!....... A opět nám na dveře klepe nejpří-
jemnější a nejoblíbenější období každého školáka či 
studenta – letní prázdniny. „Nekonečné“ dva měsíce 
v roce, kdy můžeme všechny ty školní starosti hodit za 
hlavu a můžeme si do sytosti užívat sluníčka (je otáz-
ka, jestli letos nějaké bude), vody na koupalištích či 
v moři, táboráků, pikniků, výletů do přírody a dalších 
oblíbených akcí.  

 Rychle si tedy přelouskejte letošní čtvrté číslo 
a huráááááááá na prázdniny. Těm, kteří se s námi 
v letošním školním roce rozloučí, přejeme hodně štěstí 
v dalším studijním i osobním životě. Časem zjistí, že 
jim na „základce“ vůbec nebylo špatně a budou vzpo-
mínat zejména na ty lepší stránky. Vše špatné bude 
brzy zapomenuto. Ale tato zkušenost chce čas.  

 Tak si to léto všichni čtenáři užijte, načerpejte 
spoustu nových sil a elánu, dávejte na sebe pozor a na 
podzim zase na shledanou.  

Váš ŠKOLÁČEK 

Bylo, nebylo …….. 

* Sběr starého papíru nám vynesl 3 582 Kč. Celkem 
jsme společnými silami nasbírali 1 990 kg papíru. Po-
malu myslete na podzimní sběr a papír pěkně odklá-
dejte.  
* Zájemci od 4. do 9. ročníku navštívili divadelní před-
stavení v anglickém jazyce, které pro ně zajistila paní 
učitelka Pavla Musálková, jež také dělala dětem do-
provod. Jednu ze skupin doprovázel pan učitel Luděk 
Chrobák. Akce proběhly v Ostravě. 

 
* Během jarních měsíců jste mohli na škole potkat 
zcela malé děti a nebyli to naši prvňáci, nýbrž předško-
láci z mateřské školy Zvoneček. To si pro ně paní uči-
telka Petra Schulzová připravovala „Školičku na 
nečisto“. Děti se seznamovaly se školním prostředím, 
velice si oblíbily práci s interaktivní tabulí, zpívaly, hrá-
ly si se stavebnicemi a podobně.  
* Žáci 3. ročníku navštívili Stanici mladých přírodověd-
ců v Karviné v rámci Dne Země.  

 
* Na konci dubna proběhl projektový den „Poznáváme 
Afriku“. Příspěvky z této akce budou hlavním námětem 
tohoto čísla.  
* Na škole proběhl audit k získání titulu EKOŠKOLA . 
A můžeme se pochlubit, že jsme titul získali!  
* Žáky 1. a 2. třídy navštívili strážníci Městské policie 
Karviná. Nebojte, nikdo nic neprovedl. To jen strážníci 
přišli dětem povykládat o tom, jak se mají bezpečně 
chovat nejen na silnici.  

Rozhovor s ……… paní vychovatelkou
 Zdeňkou HULOVOU 

 Paní vychovatelku jsme si nevybrali náhodně. 
V letošním školním roce ukončí své působení na naší 
škole a odejde do zaslouženého odpočinku. Mnozí 
tomu asi nebudou chtít uvěřit, protože paní Hulová 
působí v naší školní družině od začátku jejího vzniku, 
tedy více než 30 let. A to je úctyhodný výkon.  

 Všichni jí tedy přejeme mnoho zdravíčka, štěs-
tí, životního elánu a pohody i v dalších letech, kdy se 
začne naplno věnovat svým koníčkům a zájmům. Zá-
roveň jí děkujeme za práci, kterou po dlouhá léta vy-
konávala, za úsměvy, kterými nešetřila i vlídná slova, 
která měla vždy připravena.  

1. Čím jste cht ěla být, když jste byla malá? 
Devítiletou školu jsem navštěvovala v Karviné 6 
(ZDŠ Mírová, nynější gymnázium), kde moje ma-
minka pracovala jako sekretářka a tam asi lze vy-
stopovat můj zájem o práci ve školství. 

2. Jakou jste vystudovala školu? 
Vystudovala jsem gymnázium a Pedagogickou 
školu v Přerově, obor vychovatelství. 

3. Co ráda d ěláte ve volném čase? 
Volný čas věnuji výtvarným činnostem všeho dru-
hu, astrologii, numerologii, ráda pobývám v příro-
dě. 

4. Jak se Vám práce vychovatelky líbila? Bavila Vás? 
Líbila a bavila mě  

 



Školáček - časopis žáků, učitelů a rodičů ZŠ Karviná - Hranice, Slovenská 2936 
 
 

Školáček č. 4  2009/2010 3 

KARVINÁ - HRANICE, SLOVENSKÁ

   
5. Byla jste spokojena se spoluprací s naší školou?  

Tato otázka je špatně položena. Nejde o spoluprá-
ci. Jsem součástí školy už od jejího vzniku a občas 
mám pocit, že na zádech nosím inventární číslo. 
A nosím ho hrdě. 

6. Jak dlouho jste se starala o d ěti v družin ě? 
41 let 

7. Rozum ěla jste si s d ětmi? 
Je to těžká otázka. Ze svého pohledu ano, vždy 
jsem se o to snažila. Z pohledu dětí se musíte ze-
ptat jich. 

8. Budete na n ě ráda vzpomínat? 
Pracuji tolik let s dětmi, jsou jako moje vlastní 
a samozřejmě na ně budu vzpomínat a bude mi 
smutno. 

9. Těšíte se do d ůchodu? 
Nevím, jsem trochu rozpačitá, protože se tím nijak 
zvlášť nezabývám. Beru to, jak to je. 

10. Co budete d ělat v d ůchodu? 
Spoustu věcí. Mám hodně koníčků a zálib. První 
sen, který si v důchodu uskutečním, bude cesta do 
Prahy za malířem Zdeňkem Hajným, jehož obrazy 
už léta obdivuji. 

 
Zdeněk Hajný 

11. Co byste poradila člověku, který po Vás nastoupí? 
Radit? To snad ne. Spíš ji přeji, aby byla v naší 
družince tak šťastná, jako jsem byla já. 

 
12. A na závěr, cht ěla byste n ěco vzkázat d ětem? 

Že je budu mít navždy ve svém srdíčku. 

My bychom Vám chtěly za celou školu říct, že na 
Vás budeme moc rádi vzpomínat a u většiny z nás 
budete patřit do našich pěkných dětských vzpomínek. 

 Za rozhovor děkují Bětka Vargová, Monika 
Izaiaszová, Diana Brodová. 

Ukázky prací paní vychovatelky (i naho ře) 
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Hravě žij zdravě … 

 

Žáci páté třídy naší školy se zúčastnili internetové 
soutěže o zdravém životním stylu. Soutěž probíhala  
formou hry a zábavných testů. Během čtyř soutěžních 
lekcí  zapisovali svůj jídelníček a pohybovou aktivitu, 
řešili testy a plnili úkoly.  

 Naše třída se umístila na šestém místě v celé re-
publice a v hodnocení podle krajů jsme vyhráli první 
místo v Moravskoslezském kraji. Výherní cenou byl 
výlet vlakem Pendolino do Prahy a celodenní koupání 
v Aquapalaci Praha zdarma. Děti si užily dokonce 
i jízdu metrem.  

V aquaparku na děti čekaly různé vodní atrakce – 
vlnobití, říční proud, pirátský koráb, bublinky, podmoř-
ský svět, různé tobogány a klouzačky. Tobogány byly 
u dětí nejvíce oblíbené.  

 
Vodní hrátky velice rychle uběhly a nikomu se ne-

chtělo jít ven z vody a vydat se domů na zpáteční ces-
tu.  

Za všechny plavce, potápěče a potápky Marcela Jančaříková 

Vzpomínky na Afriku … 

V rámci projektového dne některé děti skládaly 
básně, psaly krátké příběhy. Protože na 1. stupni kaž-
dý ročník představoval jedno vybrané zvíře, budeme 
číst zejména o afrických zvířatech.  

Žirafa  
Žirafa má dlouhý krk, na zahradě stojí smrk. 
Jazyk taky dlouhý má, z pusy už ho vysouvá.  
Má moc ráda listí, vodu pije z ústí.  
Slunce ji už vyhřívá, kopýtkem Vám zamává.  

Tomáš Švacho, 5. tř. 

Afrika 
Žirafu má každý rád, 
je totiž nejvyšší ze zvířat.  
Slon je obrovský jak by smet, 
v životě neviděl žádný led.  
Lev se snaží je ulovit,  
hyeny jim je chtějí odcizit.  

Nikolas Šido, 5. tř.     

Lev  
Lev je rychlý, lev je král,  
každý by si jeho sílu přál.  
 
Bydlí na savaně, bydlí někde v trávě,  
když chce něco ulovit, ví si rady hravě.  
 
Ostré zoubky, hustá hříva,  
každý se před ním v trávě skrývá.  
Říká se přece: „Lev je zvířat král“, 
při jeho řvu by se každý bál.  

Beáta Horáčková, 3. tř. 

 

Lví řev 
Lev je velké zvíře a má hustou hřívu,  
schovává se v každé díře a nenechá zvíře v klidu.  
 
Když silně zařve a uteče i zvěř,  
tak před nimi utečou lidé i keř.  

Robert Beinstein, 3. tř. 

Lev 
Lev žije v Africe, daří se mu tam velice,  
loví antilopy a opice.  
 
Když po obědě vstal, každý se ho bál,  
je to prostě zvířat král.  

Jan Raszka, 3. tř. 
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Lvíče 
Slyšíte ten smutný zpěv?  
To je přece lvíčí řev! 
Je to přeci zvířat král,  
každý aby se ho bál.  
A kdo se ho nebojí,  
o život už nestojí.  

Martin Novák, 3. tř.    

Dvě otázky na „Afriku“ 

Projektový den nám ještě dozníval v paměti a tak 
nastal čas na vzpomínání. Každý žák na prvním stup-
ni, který se účastnil projektového dne „Poznáváme 
Afriku“, odpověděl na dvě jednoduché otázky týkající 
se tohoto dne. 

1. otázka: Co bylo zajímavé na projektovém dni "Po-
znáváme Afriku"? 

Téměř pro všechny byli zajímaví afričtí bubeníci, jejich 
tance, zpěv a hlavně bubnování. 

 

Páťáci přidali i zajímavé vyprávění o Africe a vzpo-
mněli si na výstavu, která byla na hlavní chodbě.  
Prvňákům se líbily vyrobené nástroje a opravdu 
opravdoví Afričané. 
Pro 18 druháků bylo zajímavé tancování a bubnování 
a nástroje. 
Třeťákům se líbila hlavně hudba. 
Čtvrťáků odpovídalo 16 a zajímaví pro většinu byli 
černoši. 
Páťáci zase preferovali bubny, tanec a africkou hudbu. 
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1. třída ústně       15 
2. třída    6   9     15 
3. třída   2     4      6 
4. třída 10   1   5     16 
5. třída   5       10   8   5   28 

Zajímavé odpov ědi: 
1. třída:  Jak tam byli opravdoví Afričané a měli vyro-
bené nástroje. 
2. třída:  Bylo tam hodně bubnů, černoši uměli česky, 
jak páťáci zpívali s Afričany. Na projektovém dni bylo 
zajímavé, jak ten Afričan vydržel hrát 15 minut na bu-
ben a přitom zpíval. 
3. třída:  Jak ti černoši uměli trochu česky a jak si udě-
lali bubínky. Nejzajímavější byla africká hudba. 
4. třída:  Černoši, kteří zpívali cizím jazykem, bylo to 
poprvé a byli tam 3 černoši. Zajímaví byli černoši a 
jejich oblek.  
5. třída:  Přijeli praví černoši a hráli na africké nástroje, 
poznal jsem různé africké rituály a písně. Vyprávěli 
jsme si o Africe a dozvěděli jsme se věci, které jsme 
nevěděli. Jako třeba, že je tam mnoho sirotků a my jim 
můžeme pomoct. Nejhezčí bylo, jak se tancovalo a 
černoši nám půjčovali bubny. 

2. otázka: Co jste si p řipravovali ve t řídě k tomuto dni? 
Nejčastější odpovědí na tuto otázku byla výroba ma-
sek, sukniček, kreslení obrázků. Většina páťáků se 
podílela na tvorbě své obří žirafy a dalších menších 
žiraf, také vypracovali referáty. Čtvrťáci si zase připra-
vili opičí pantomimu a tanečky. Prvňáci kreslili různé 
obrázky a vyráběli masky. Třeťáci tvořili lví masky, 
malovali obrázky lvů. Druháci se snažili zazpívat pís-
ničku o krokodýlovi. 

 

Zajímavé odpov ědi: 
1. třída:  Mamince dalo práci sehnat kostým, všichni 
kolem ve třídě byli při vyrábění šikovní. 
2. třída:  Jak jsme byli krokodýli, měli jsme zelené ob-
lečení a zpívali jsme písničku. Připravovali jsme si 
vajíčko, mapu a jiné děti taneček a písničku. 
3. třída:  Masky lvů a sukně. Ve výtvarce jsme malovali 
lvy a v pracovkách jsme dělali taky lvy. 
4. třída:  Připravili jsme si opičí masky a taneček, holky 
připravili pantomimu. Oblek, ocas, maska jako opice. 
Břišní tance. 
5. třída:  Vyrobili jsme obří žirafu, která teď zdobí hlav-
ní chodbu. Přispěl jsem tím, že jsem držel věci a lepil 
puntíky. Vyrobil jsem z papírových kruhů a šňůry ma-
lou žirafu. Byli jsme převlečeni v barvě žirafy a já spolu 
s kamarádem jsem vyrobil žirafku. Ve třídě jsme si 
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připravili referáty a obrázky atd. Přispěla jsem třemi 
referáty. Připravili jsme si zástěrky a náhrdelníky jako 
Afričané a žirafu z krabic – přinesl jsem nějaké krabi-
ce. Vytvořili jsme celé stádo žiraf. 

 

Otázky nakládala Petra Schulzová 

 

Návštěva ze Slovenska … 

Neustále omílaný projektový den byl zajímavý 
i tím, že se ho zúčastnily dvě paní učitelky a 8 žákyň z 
družební školy Valaská ze Slovenska. Děvčata se 
zapojila k našim žákům podle tříd, paní učitelky se 
seznámily s naší školou i naším městem. Po celé dva 
dny je provázela paní zástupkyně, která jim také při-
pravila program. Navštívily například zámek Fryštát 
nebo bazén v lázeňském komplexu.  

Věříme, že se zúčastněným návštěva naší školy 
líbila.  

Redakce 

 

Víte, že? … 

* Srdce dokáže vyvinout takový tlak, že by krev stříkala 
10 metrů vysoko? 
* Sloni jsou jediná zvířata, která nedokážou skákat? 
* Nejsilnější sval v těle je jazyk? 
* Mravenec uzvedne 50 x svou váhu, utáhne 30 x svou 
váhu a vždycky se překotí na pravý bok, když je otrá-
ven? 
* Lední medvědi jsou hluší? 
* Víc lidí má strach z pavouků než ze smrti? 
* Blecha dokáže skočit do vzdálenosti 350 ti násobku 
svého těla? 
* Krokodýl neumí vypláznout jazyk? 
* Šváb přežije 9 dní poté, co mu utrhneme hlavu? Ze-
mře hlady. 
* Kachní kvákání nezpůsobuje ozvěnu? Nikdo neví 
proč. 
* Nejde kýchat s otevřenýma očima? 
* Praváci žijí v průměru o 9 let déle než leváci? 
* Komáři mají zuby? 
* Nelze si strčit do pusy svoji pěst? 

 

MAGIC CIRKUS 

……… tak takhle se jmenovalo představení v ang-
ličtině. Zúčastnili jsme se ho 7. května, kdy jsme jeli do 
Ostravy. Přišli jsme do velkého sálu, kde byly připra-
veny židle a pódium. Zazpívali jsme si písničku a poté 
jsme plnili různé úkoly. Například jsme předváděli 
motýly, hady, lvy a další.  

Když toto představení skončilo, šli jsme na Masa-
rykovo náměstí, kde jsme měli rozchod. Mohli jsme se 
projít a v určenou dobu jsme měli sraz u KFC. Pak 
jsme šli k autobusu, který nás čekal na parkovišti. Moc 
se nám tam líbilo a doufáme, že se ještě někdy po-
dobné akce zúčastníme.  

 

   Gabriela Tomková, 5. tř.    
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Ohlédnutí za školním rokem 2009/2010 … 

Milí čtenáři Školáčka, už je to tady, končí školní rok 
2009/2010. Jaký byl?  

Přinesl spoustu nového. Již 1. září žáci a zaměst-
nanci školy vstupovali do jejích prostor novým hlavním 
vchodem. V průběhu školního roku se nám podařilo 
kompletně zrekonstruovat odbornou učebnu hudební 
výchovy a vybudovat novou učebnu cizích jazyků pro 
žáky 1. stupně. S radostí oznamujeme, že jsou již 
všechny třídy vybaveny výškově stavitelným nábyt-
kem. V prvním až třetím ročníku žáci sedí v nových 
lavicích a každý je pánem té své, protože jsou určeny 
právě pro jednoho žáka. Pracovní prostředí žáků 1. 
stupně jsme zpestřili také výměnou nábytku s úložnými 
prostory. 

Nezapomněli jsme ani na prostory školní družiny, 
tady se žáci mají možnost setkávat v nově zařízené 
klubovně. 

Další novinkou letošního školního roku bylo navá-
zání partnerské spolupráce se ZŠ ze Slovenska. Pe-
dagogové navštívili ZŠ Slovanskou v Považské 
Bystrici a žáci a pedagogové ZŠ Valaská s námi strávi-
li 3 dny, v rámci kterých měli možnost s námi prožít 
projektový den „Poznáváme Afriku“ a poznat blíže 
naše město i lázně. 

Školní rok byl úspěšný také díky spolupráci školy s 
házenkářským klubem a rodiči. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem trené-
rům házené, kteří mají lví podíl na úspěších našich 
žáků a rodičům: p. Kolomazníkové a p. Urbanské za 
aktivní činnost v SRPŠ, p. Macháčkové za propagaci 
školy a dalším rodičům, kteří naši školu podporují. 

Slavnostní ukončení školního roku proběhne dne 
25. června v 8,30 hod. v kině Centrum. Touto cestou 
srdečně zvu všechny rodiče a přátele školy. Krásné 
prázdniny a dovolené všem! 

Mgr. Jana Čechovská  

Nejlepší jazykáři v zahraničí 

V jazykové soutěži v rámci projektu města Karviné 
„Otevřené dveře do Evropské unie“ odjeli na zahranič-
ní zájezdy do velké Británie a Německa naši nejlepší  
znalci angličtiny a němčiny. Zájezd měli zcela zdarma, 
ale museli si ho vybojovat v opravdu tvrdé konkurenci 
s ostatními žáky všech karvinských škol.  

 

Do Německa odjeli Daniel Křižka z 9.B, Monika 
Izaiaszová z 8. třídy a Tomáš Slavíč ze 7.A. 

Velkou Británii viděli na vlastní oči Martin Brož, Jiří 
Jirásek a Vít Kolomazník z 9.B, Ondřej Husár z 8. tří-
dy, Tereza Kaniová a Kateřina Mžiková ze 7.B a Kevin 
Jaworek ze 6.A. 

Něco z angličtiny (tentokrát pro pokročilé) 

Pokus se spojit znění anglického přísloví s jeho 
českým významem: 

1. play second fiddle 
2. only over my dead body 
3. black swan 
4. walls have ears 
5. he is the very picture of his father 
6. lazy bones 
7. race against time 
8. never say never 
9. talk of the devil 
 
a) líná kůže 
b) cítit se jako páté kolo u vozu 
c) jako by otci z oka vypadl 
d) bílá vrána 
e) my o vlku a vlk za dveřmi 
f) nikdy neříkej nikdy 
g) i stěny mají uši 
h) jen přes mou mrtvolu 
i) závodit s časem 

Řešení najdeš na straně osmé 

Další prvňačka píše a kreslí 
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Výsledky soutěží 

Cyklistické závody 2010 26. 4. 2010 
VÝSLEDKY: 
První stupeň:  čas Druhý stupeň:  čas 
1. Patrik Takáč  42,39 1. Oldřich Navrátil 35,46 
2. Daniel Belan  45,76 2. Martin Voborník 61,55 
3. Terezie Ramachová 47,58 3. Adam Slepčík 50,84 
4. Petr Sitarčík  47,81 
5. Vladislav Danko 49,33 
6. Nikola Sikorová 52,36 

MLADÝ ZAHRÁDKÁ Ř - okresní kolo 15. 5. 2010 
Stanice mladých přírodovědců - 17 žáků 
V starší kategorii se umístil nejlépe Marek Hanc na 5. místě. 
Družstvo starších žáků tvořili: Marek Hanc, Tereza Kaniová a Kate-
řina Mžiková. 

SPORT 

Přespolní b ěh 2010 11. 5. 2010 
Naše škola se umístila na 7. - 8. místě s těmito běžci: 
1.tř. Anežka Csatová a Dominik Volný, 2.tř. Michaela Palinkášová a 
David Šimaniok, 3.tř. Aneta Kořenková a Robert Beinstein, 
4.tř. Michaela Menichová a Patrik Fic, 5.tř. Gabriela Tomková 
a Luděk Piwko  

 

Noviná řský kalamá ř - krajské finále v házené 18. 5. 2010 
Se konal v Kopřivnici, pro žáky šestých a sedmých tříd. 
Výsledky: 
ZŠ Slovenská : ZŠ Kopřivnice    9 :   9 
ZŠ Slovenská : ZŠ Ostrava  16 : 10 
ZŠ Slovenská : ZŠ Frýdek - Místek   8 : 29 
 
Pořadí: 
1. ZŠ Jiřího z Poděbrad Frýdek - Místek 
2. ZŠ Slovenská Karviná 
3. ZŠ Emila Zátopka  Kopřivnice 
4. ZŠ Nádražní Ostrava 
 
Sestava: 
Brankáři: Nolč Daniel, Mokroš Petr 
Hráči: Přibyla Dominik 11, Kawulok Ondřej 9, Michalscák Adam 6, 
Slavíč Tomáš 5, Neumann Nikolas 2, Szabla Denis 2, Wilczek Da-
niel 2, Urbanský Dominik, Jaworek Kevin, Poliačik Matyáš, Kroulík 
Radek 

Městský štafetový b ěh 27. 5. 2010 
trať 8 x 150 m. 250  
Naši žáci  3. místo. Obě dívčí štafety podaly velmi bojovné výkony 
a obsadily pátá místa. 

 

Vrcholn ě reprezentovali:  
Mladší žáci - 2. místo  
Přibyla 2x, Neumann, Mihalcsák, Mokroš, Slavíč, Novák, Urbanský  
 
Starší žáci - 1. místo  
Užek, Navrátil, Gasior, Husár J., Újezdský, Brož, Vančo, Borys M. 

Správnéodpovědi:1b,2h,3d,4g,5c,6a,7i,8f,9e


