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Ř opět po race

jsou Ťcdy V noce

*[|t"9pJ.{"Rro 
nov ždky z V,B

A/ V Daťyních to bylo lepší. 0
B/ Je to tu super. 14

Ci Ujde to. 1

Jakou máte paní učitelku?
N Iehodná. 15

Bl Ie z|á. 0

C/ T.{ěkdy k ičí. 0

Hrajete ve škole stolní tenis?
A/ Ano. 5

B/ Ne. 9

C/ Někdy. 1

Chválí vás paní učitelka?
A/ Ano vždy.
B/ ]Ýe nikdy.
C/ Někdy.

.Iak p edmět rnáte nejraději?
A/ Všechny. 0

B/ CJ,M,PR, VL 3

c/ TVDVSL 12

Těšili jste se do této školy?
fu Ano.
B/ Ne.
C/ Trochu.

St5'ská se vám po Datyních?
A/ Ano.
B/ Ne.
C/ Trochu.
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Zaeastun'jsrte Ee: KUhWT}Í okénko
Běh noděje

25. záŤ12009 jsme se zrčastnili Běhu naděje. Nejd ív jsme se
sešli p ed kulturním domem a dobrovolně p ispívali penězi do kasi-
ček. Poté, kdo chtěl, běŽela ostatní šli pěšky. KdyŽ jsme doŠli do cí-
le, dostali jsme oplatek a čaj. Pak jsme se vrátiii do školy.

PouŤníci

V pruběhu r,ystoupení nám hudebníci p edvedli víc jak šest písní.
Na konci p edstavení byla ečena soutěžní otžnka. Ten, kdo ji zodpo-
věděl správně, ryhrál CD poutníci. Sťastlívcem se stal Michal Augus-
tyn. Některym se vystoupení líbilo, a|e zbytek měl na to jiny něnor.

J' ChmelovtÍ,
L. KrejčíčkovtÍ,

A, Matuškov ,
Z. Škalsvikovti, VI II.A

Molbo
Malba jako taková je pro všechny umělce a obdivovatele umění

veliká vyzva' Malovat není tak jednoduché, jak se zdá. Každy člověk
má sv j styl malování. Někdo rád obtahuje kontury, někdo zase kreslí
dětsky, někte í do kulata, jiní zeštíhlují'

Každy obraz je něčím vyjimečny a ojediněl; ' originalita se skďvá
v každém znás. Pokaždé je ale rryjad ována jinak.

NezáleŽí na tom, čím kreslíte. Tempery, pastely, engoby, akvarely,
pastelky, fixy, voskovky, to vše má sluj styl. obrazy mohou byt malé,
velké, jakékolir'' Mohou byt nakresleny štětcem, ťukou, kusem kamene.
Je to jedno. Je to jako otisky prstri' Nikdo totiŽ nenakreslí obraz riplně
stejně jako někdo jin] ' 

K. Tgncerov ,IX.Á

V pátek 20. listopadu20a9 žáciY.A a V. B navštívili
divadeiní p edstavení v ostravě. Své dojmy z tohoto kultur-
ního vystoupení p inášejí čtená rim Skoláčka.

Dne 20. listopadu jsme s p.uč. jeli vjakery.aq ostrar'y
do divadla J. Myrona na p edstavení Carodějnice..
Yypráví o zlyci čarodějliách, které nenávidělyděti a
moudré babičce z Norška a o jejím vnukovi.'Děj
se odehrává jednom hotelu v jižníAnglii. Carodějnice
zde měly svu.j t<azdoroční sjezd,kde nejvyšš.í čarodějnice
p edstavila léktvar, lcterym chtě]a.vš.e$ny děti proměnit
v myši. Tomuto plánu ovšem zabtžni phytÚ.a oďvá ny
vnuk, ale za cenu, že se sám proměnil v myš.
P edstavení se nám všem moc líbilo a všichni se těšíme
na další Super návštěvu orr"xrT"rrav 

Grcssm&nÍtovti, Bradorr6

1fyt17 gywg Sout Ž &r
- Naše škola se tak jako každoročně zirčastnila lrywarn\-.--/
soutěže " BARE\rNY PODZIM''.

V letošním školním roce vav íny irspěchu obdržel
Daniel Choleva zeYI.B zavítězství v kategorii pro 6.-7 -tŤi-

dy.

Jeho malba - tempera - S názvern " Podzim'' je r'ystavena
v DDM M. Majerové v ostravě Porubě.

Blahop ejeme k tomuto rispěchu. 
Mgr. A. KabtÍtovtÍ

-4-
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Varan komons\y žije naGalapágáctl. Živi se masem. Na
Zemi už jich je pouze kolem 6000 kus . Varan je hodně vzác-
né mí e, a1e já jsem slyšel, že se pro ně zhotovil park, kde je
o ně dob e postaráno. Mají rádi teplé podnebí, alekdyžje na
ně moc horko, mrižou i um ít. Délka životavarana jel'l":inká.
Varan komonsky by dokázal sníst i člověka. Yarani byli na
Zemi několik tisíc let p ed námi. Je to největší žijícíještěr
naZemi. Někdy dorustá až do délk}'t í metru. Je to nebezpeč-

a3G

...V podzimním čísle našeho Školaeka.jsme vám p inesli rozhovor
s novymi p. učitelkami' Mgr' Janou Richterovou a Mgr. Ivetou Ka o-
kovou, nyní vám p edstavíme další paní učitelku' a tou je Mgr. Lenka
Ková ová. Učí tělocr'ik a p írodovědu. Jaká je, co se jí na naší škole
líbí či nelíbí, to se dozvíte v následujícím roáovoru'

1 . Když j ste byla maIá, byl váš sen stát se učitelkou?

Ne, tohle nebyl m j sen, chtěla jsem se stát zvěroléka kou, hasič-
kou nebo horskou záchranáÍkau.

2.Iak se vám líbí v naší škole?

Hodně se mi tu líbí, vst ícnější učitelé, hodnější žáci a někte í se
i p ipralují na r1 uku. :-))

3. Jak dlouho učíte?

Učím 2 roky, teď to bude rok t etí.

4. Jak se vám spolupracuje s našimi učiteli?

Velmi dob e, kdyŽ pot ebuji, tak mi pomohou a velice mi lyhonljí
mladší kolegové.

5. Jaké mé.Íe zájmy?

Ráda lyŽuji. jsem instruktorkou lyŽování, hraji beach volejbal,
florbal a jiné Sporty, ale taky- ráda hraji PC hry.

Děkujeme za rozhovat
T! Boltmová,
M.VlkovtÍ, VII.B

ny tvor.

Prar*"- fu
Venku je chladno, venku je zima.
].Jakazíš se snadno, chytne tě ryma.
Venku to zebe, uŽnenijak v pekle.
Ie zatažené nebe, a proto se obleč teple.
Užpadají listy, barevné jsou jako duha'
Zebou-li tě prsty, obslouží tě sluha.
ZvíÍatťm líná srst, to znamená, že paďají chlupy.
Budeš mít od nich ne jeden, ale všechny prsty.
Budorr mít teplejší kožíšek, je jim tal<y zima|. 

Á. I{ro*ulišovtÍ. Y.Á

-6-
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V 1etoŠním škc1nírn roce zača\na naší škole pracor'at k'roužek pro

rah,ák3,- krrružek anglické}ro iaq'ka'. Tento krouŽek vede p' učitelka
Par'lína Koudellior'á'Déii se v kíouŽku zábaynou fonnou uči zák\ady
a'nglickéiro ja4'ka. Učí se rr3zré básničlry, íkank1'. písničky. barly,
tvo í a dě1a.jí mnoho jin;ich činností' Dětem se v L'roužku mcc líbí,
pob.aždé chtějí ostatním dětem ze tŤidy. které do krouŽku nechodí.

vkázal, co se nauči|y,takže l'hodinách českého sazyku či rnatemati}q'

nám všem ostatním zpivaji anglické písrrě a p ecnášejí básnički''

Ífgr. }Fiiena Šrccl;ltytžq, 
"rr,Ú" 
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pRoí luclv t, šttotu' AKyE

ur/4tá,r* +2 a^a Var,*a

V měsíci prosinci nrís čekají
zajímavé školní akce.

4. !2.2009
Pn'ní z nich je Mikulášovo

nadělování hodnym žák m.
Samoďejmě, že s Mikulášem
chodí i čerti...no, uvidíme, kdo se
bude letos bát!

!7.12.2009
Další akcí je vánoční celoškolní

besídka, na kterou se p iprawje
celá škola. Někte í Žáci spolu se
svymi učiteli nacvičuj í vystoupení
pro rodiče, jiní zase vyrábějí q robky
na vánoění jarmark. Dokonce i někte í šikovní rodiěe se zapojili
a vyrábějí drobnosti najarmark.

Všichni se moc těšíme, protože po besídce nás čeká tolik lytoužené
volno vánočních prazdrun. Tentokrát bude dlouhé, cel ch 14 dní!

A kdy to bude? Cel program této naší velké školní akce je na
nasledující stránce, tak si ho pozorně p ečtěte, aby vám nic neuniklo,
protože program bude jistě státzato!

17. prosinec ?009
Den oŤev enych dve í

o V noč ní jarmork

Progrom

zahájeruprodeje - Jarmark p ed školou
5.A Vanoční symboly 7.A - inter. tabule

\L

14.00
14.30-14.45
14.30-14.45
15.00-15.08
15.08-15.13
15.13- 15.20
15.20-t5.28
15.28-1s.3s
15.35-15.45
15.45-15.50
15.50-16.00
16.00-16.30

5.A Vánoční symboly
vS Ziv betlém

7.4
p ed pavilonem

sbor Vánoční koledy p ed školou
3.B Tanec sněhov ch vloček p ed vchodem do školy
l.t . Bílá hvězda pÍízemí
2.tÍ. Pekelné Ryci, pici první patro
4.A Ceské a anglické Vánoce první paho
3.A Mal andělsky ch r druhé patro
4.B Co se stalo v P enicách druhé patro
5.B Máte pevnou v li jako my? druhé patro

to- "

*F
-15-
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V rinoru je sněhu dost,
pokryt1 jekaŽdy most.
Zima po ád vládne světu'
vše se ale chylí k létu.

Dob e Že je irnor Wátky,
i tak máme čas na hrátky.
Sluníčko už více svítí,
vítá na svět první kvítí.

Vyhráno však ještě není,
dob e je nám u topení.
Je nám však už vesele,
na duši i na těle.

u Žtžtru, tu.,4



Nc s**vičk* s B ť,Sed,'n O Řťru*ť
Poslední paní učitelka, která k nám

,. Mn* Marcela Brožová' Učí 4'B'

io, juŘ se jí u nás líbí'

1. Líbí se vám ve škole?

Ano, líbí se *i áay' Kolektiv j' p {:Tny a v ele mne tady

píi'iiái. Velmi brzylsme se skamarádili'

2. Istespokojená s rybavením školy?
- 

Moc nL, neustál''á* stávkují počítače v kabinetě'

3. Co byste změnila?
Do každé t ídy interaktivní tabuli' i když vím'že to není

moŽné 
" 
nn*j"i.i' drivod . Stejně ták vybavení těiocvičny'

4. Jste spokojená s chováním žák ?
Co na to íct...nětoy " to dá, ale jindy 

': 
pi:ryiuají a není

-lvs.i 
"r"shího 

slova' Díky tomu se děti okrádají o spoustu

zázitut b ěhe m vy uč ov ání'

5. Jaké učíte p edměty?

Všechny ve 4. ročníťu, kromě anglickéha jazyka' ktery

se v osobrrím volnu doučuji'

6. A co ostatní lyučrrjící?

na naši školu nastoupila,
I jí jsrne se zeptaly na

se na ně mohu obrátit' S každou prosbou

mi ochotně pomohou či poradí'

Tato akce se konaia 16. Ťijna 2009 y par'i1onu.

Dr'a-Afričané ( skupina Humani1.as ) nán por'ídali ruaié zajímavosti
o Aťrice. Pustili nám Íi1m o tom' ja}' se tam žije.jaká jsou tarr, zlíŤa-
ta' atd'... Mohli jsme si r1,zkoušet bubnor,ání na'bubn3, a africké
písně. Ke konci mohli někie í učitelé a žáci si zatančit také jejich tan-
ce. K zakoupení tani byl1,herké sut'etr1lry,. ta1o beseda byla super'

V Africe je
58 státri. Z4ízde
antilopy. Žira$', sloni.
gepardi, atd....

Iiekl', potolq' a iezera.

Orange. Limpopo. Niger.
Zanbezi. Ni1. Kongo.
\,'i]rtoriino 

.j ezero' Čadské
iezero. ald....

Jsou fajn.'.kdYkoli
či probiémem, vždy Ii ri s ti n a Ii o l o n la 3t i}: oytí, |1 l. Íi

Děkujeme za rozhovor

-21 -
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t*aj oblíbenějšíuč iŤei T1. sŤupně oč ima ž k

Na naší ško1e se kona1a soutěŽ.

" ii' ;:1"?;" Žaci dostaLi iístečk:''

na L<rer epsaii sveho nej ob1íbeněj šího

učiteie na ško1e'*- 
Ň' 1. místě se umísti] ̂  *L \9 ! ' 

p. 
"e 

' E''e}erzěL< *r*šr:l{!i

Na 2. místě se v těsnén'i závěsu umístil
a !9 -! 

p' uč' h ieha} '}eněo

lrJa 3. místě t" u;'r1' I uč' Haea ?-'&'r*zlts**'á

KUS LEDU

SLOUCENKY
lÉxeŘsxn
porŘran

Sopeěná
vyv elina

10 x 10 Malá noha
J.

I

L-l

Krk Kráení
t-

50 x 2 Oheri+_-__

vÁznruxa

Nekonečn prostor s hvězdami

Moravské město

Hmyz-----r-r-'

Světová
strana

l

Sloup

aÍrya B**zita*t'a '

Všenr učite1 rti gratulujem e za 1ej\eh

umístění. 
ori.ui|,fiť,ť;u, o.r

Putování po písmenkách
Z danych písmen tvo co nejvíce slov. M Žeš začít kdekoli,
pokračuj po nakreslen1ich spojnicích' Písmena se Ve slově
mohouopakovat B __..K

K -O--M
.t' . ,ll.

S -A--P
Hledej dívčíjména : sktlívačky

1 ' Král Jan a jeho druŽina z stali na hradě.
2. Dobrá rada nad zlato'
3' Mil}' pane Vašku, zapomněljste lampu.
4. Kdo dal postavit hrad Karlštejn?
5. Bylitam tito chlapci: Pepa, JoŽka, Milan a Jirka'
6. Malého Kolju baba nedohonila'
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1' Pouzdro zdobí krásn'il ornament'

2. Byl vlahy letní'ias'
5 Ňás" xátta náramně uv|?!l1
;' š; piiŘr"ou* mistr nadchne učně'

s' Éah opěnka va il oběd

6' 
'Slečn;luagoa telefonovala domťr'

Umíš slovensky?

Ceruzka čuÓoriedka bocian

t"a""- 
- bosorka kocka

Velbloud,čarodejnice,kostka(hrací),borrivky,
pastelka (tuŽka), iáp

Hádanky
1'otc v věk lr _-^.'il ntan --".m,''jako

"Je mi dvakrát tolik let"' pravil-otec svÝm dvěma Synu

vám oběm. oor,l#áávlp}"á ovema'tátv isem byl ěty ikrát

starši neŽ otík ";','Jx"Jilr*ij"í;;'itix 
itarsi neŽ Bo ík'''

Kolik je otci a jeho sYnum r

2. Řada císel

-4- _ 5 -i1g :- -. ?

Rafaelo

Budete pot ebovat: 4 bíIé oplatky Delisa
Yz másla
trochu cukru, mandle

Postup: oplatky nastrouhat na struhadle, smíchat s máslem
a cukrem, touto směsí obalit mandli a hotovou
kuličku v kokosu.

Marokánky

Budete pot ebovat: 1 konzerva Salka
10 dkg nala'ájenych mandlí
1 0 dkg kandovaného ovoce
7-10 dkg másla
l dkg hladké mouky

|)ostup: VŠr.' sttrít'lrlr( lt llvlt 'it. 1lltl< na vymazany a r,ysypany
1llccll tlť'llrt lziť'l,;r'tr ttlltlti lrr'tltttticl-

ky. l<r'litec 1lÚt't. ttltl.'r'|tt't' ttrliť'r'l

sptlcltrí a'ii:il t'tll'lr'\ l \ L('l'r'l;irlť'.

3' P edpověd'počasí

Je pťrlnoc,prši' otázka : bude za dvaasedmdesát

noáin slunečno?

Správné odpovědi' ' .

i'$"-";.13 j:' "r!.J:i'".'$on". predchozlho, zmenŠeného o 3

3. NemirŽe - bude noc'
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Bohemia !e dobrá,

ale na Hrušku nemá,

KdyŽ Hruška zabere,

prostě všechno vyhraje'

Všechny sporty ovládá,

olympiádu vyhrává,

Fotbal,florbal,box,

to je jeji šťastn' spotr,

Všechny sporty vyhrává

porazit1i se nedá'

Barevny podzim

Barevny Podzim ie tu,

konec velkYch vYlet '

0dletaji ptáci,

máme velkou práci.

Zahrahou se medvědi,

o zimě nic nevědi,

Odlétaji iiiČky'

hrabeme den celičky'

ŘeŽeme istromy,

zacínaji zajeČi hony,

Barevné listi padá,

mťrj bráška básně skládá'

Martin Valdmann, III' B
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Ond ei FiliP,III'B

Ttyg; rD si S ďrilh áLil
Rybl'a rybá i

Učitel: 
$agr 

je ve.vodě a'má hodně šupin. Dychá r,zduch zvody.
Ziví se malymi rybkami ažížaL.arri'

V. Slíva
R}'bá : -Rybá i pot ebují k ulovení ryb prut, nár,nadu. podběrák, sto-

ličku, podložku na ryby, 
,,poli 

"ájta,,, 
ktery Hídá, kdy se rybazachytila na háček a vidličky na pruty.

Malí :
A. Čuntor'á

A
rffi

{\

/)r)n///t-tŤ#/ /,-/l< io\.l'í -=š| -,'r""í ''

| \/

V. Žlit'cli

|'. l.. r ll l t litl trr'íi

') í)
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&reexree pwt &6yé|.G
Učili jsme se slova naší hymny'

Na otázku, co jsou to bory' odpověděl ondra'

Bory jsou lesy a věznice'

Žtct al n

Ptá se pětiletj'Pepíček stejně staré Ma enky: " A vezmeš si mě za

il':í:il. odpoví: 
., A dokáŽeš uživit ženu s pěti parrerrkanli'7??''

Doktor se ptá pacienta, jestli kou í' Pacient odpoví' Žc ne'

Doktor na to: .. ro.i" s:r.oáá, u,rd,, vám Áuset z:aiá'zat něco jiného!"

"P es tyto br'le vidíte lépe?''.pta se léka pacienta'

P"'";; ií o *áot'o 1épe, paní doktorko"'''

PihodinězpěvuvyvolápaníučitelkaPepíčka: 
yjívyjrnenoval

nějaké bicí nástroj; PilJ;iiodpoví: " Řákorku, emen a va ečka'''

P ed supermarketem vlezlo malé-dítě Santa Clausovi na klín'

Santa se dítěte p'a'"'lco ty' 'i"J1t 
Vánoc m' maličky???''

Dítě qrku1í oči, pokle*sn"*u brada a s udivem pronese: " CoŽe11?

Tys nečetl mr3j e-mail???''

.,Pane dok1ore, dejte mi, prosím, nějaké.prášky proti chamtivosti

A1. á#. ;iJi.r, }'oaáě, hodně' hodně"'!!!''

ManŽe' k manželce v autě: 
,. prosím tě, buď chvíli zticha' chtěl

uy.r' 'iís.,, 
jestli mi naskočil motor' "

Probudí se uprost ed noci ma1ž1lka a budí manžela: "Tondo' vstávej'

v sednici j" ouro.r! 
'j'Hy,í:' ;J;i;;,-.;C"pak jsenr rrějaká kočka?''

Et$ee E 6$ g,d.$[{2fuíOo*
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Vysledky soutěŽe o nejlepší p íspěvek
]. Kr lol,slr ilttt,rtlt,nri - I).,štunn, l|,,|
2. PaÍrik u Ált:"š - lll. Iticdl, l'ILB
3. Hudri n z. Ilíntsii - T'. IIruhL'Ítl,ti, yII.B
H losuj ící:
1. R. Neuwirth - lll.A
2. O. Drozd - lll.A
3. A. Rákosová - VA
4. D. Friě - v.A
5. K. Murgašová - lv.B

Blahop ejeme!
Vyherci získávají slíben CD a hlasující zase p ednostní prt)kaztql
na obědy v měsíci lednu 2010.

Děkujeme všem, kterí p ispěli do zimního čÍsla našeho
Skoláčka a opět vyhlašujeme soutěŽ o nejlepŠÍ pi'ls
pěvky, tentokrát do jarního Člslrr StrtrlťrŽ btttlrr ttktrtlčr.
na 15.2'2009 T l rra1lr:1rĚl ;lllr;1rr"rvky rrrltltĚttlttte ;rtťt
kazkott pro;rfrlrltl()i;ll|| V':ltll) lla trlr rly v trtĚqlr,l rltt|'tttt

P ejeme Všen p íjernné pt,oŽr1 í .;vri l k r

o spousŤu d rk pod strorncč kettr

/n redakční radu: Mgr. A4ilt'tt(l ,š!l,l.ltll,|'tl
tr{gr. Mic lrut, I tt I II t t I t tt tor', r



*#
4r

***#


