
Studente, dělá vám otázka nějaké potíže? 

Otázka ne, pane profesore, ale odpověď. 
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Školní časopis – číslo 2. - 2016/17 

Víte, že po uvedení filmu 

Hledá se Nemo se 

ztrojnásobil prodej 

domácích akvárií. 



Letem světem (školou)  

Ve škole se děje spousta věcí. Je nemožné, o všem přinášet reportáže 

na celou stránku, proto jsme si vymysleli tuto rubriku, kde budeme 

shrnovat to, co se ve škole událo.  

Určitě se něco zajímavého děje i u vás ve třídě a k nám se to 

nedoneslo. Využijte naši mailovou adresu a informujte nás o tom, co 

se u vás děje. Pošlete nám jakýkoliv komentář a připomínku k 

časopisu. My se na ni pokusíme reagovat. casaknas@seznam.cz 

 

2.12. se uskutečnila 

akce Ovocentra.  

 

 

 

Celá škola se 

zúčastnila 

koncertu  

cimbálové 

kapely RÉVA.  

 

 

 

mailto:casaknas@seznam.cz


Školní Mikuláš 
Jak je tomu na této škole tradicí, tak i letos se v naší škole zastavil Mikuláš 

se dvěma anděly a několika čerty. Společně navštívili všechny třídy naší 

školy a dostalo se i na 

sborovnu, tam navštívili 

zlobivé učitele, kteří za 

doprovodu paní učitelky 

Libosvárové zazpívali 

krásné vánoční koledy. 

Dále následovala 

ředitelna, kde Mikuláši 

zazpíval i pan ředitel. Poté 

Mikuláš opustil školu a šel 

se podívat na děti do 

školky, kde mu děti krásně zazpívaly a dostaly sladkou odměnu. Po školce 

následovala jídelna. Tam se paní kuchařky zavřely do své místnosti a 

nechtěly otevřít. Nakonec paní vedoucí pustila Mikuláše, anděly a čerty 

dovnitř. 

Samozřejmě 

se 

nevyhnuly 

koledě, i 

když bylo 

namáhavé je 

přemluvit,  

aby 

zazpívaly.  

 

 

 

 



 

Jako poslední Mikuláš strávil odpoledne s našimi prvňáčky, kde si pro ně 

deváťáci, nebo-li jejich patroni,  připravili různé soutěže a  následovala 

sladká odměna. 

Čertovská nadílka neminula ani učitelský sbor. 

Martin Schiller, RR 

 



Vánoční výzdoba 

Před vánočními prázdninami se uskutečnila vánoční soutěž o nejlépe 
vyzdobenou třídu, tato soutěž byla jen pro druhý stupeň,  5.A a 5.B třídu. 
Tato soutěž byla založena na tom, že si žáci vybrali libovolné téma, na 

které vyzdobí svou třídu. 
Hlavní cenou za první místo 
byl volný den a žáci, kteří 
vyhráli soutěž, jeli do 
Ostravy na vánoční trhy. 
Každá třída měla 16 hlasů. 
Nejvíce hlasu měla 9.A třída, 
která vyhrála soutěž, na 
druhém místě se umístila 
třída 5.A a na třetím místě 
se umístila 5.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Holaň, RR 



Adventní jarmark 

Dne 24. 11. se uskutečnil v naší škole Adventní jarmark. V 16:30h 

zahájili žáci prvního stupně vánočními písničkami a následně se 

rozsvítil 

stromek. 

Program 

potěšil nejen 

rodiče a 

prarodiče, ale 

i všechny 

přítomné, 

kteří se akce 

zúčastnili. 

Potom se 

všichni rozešli 

podívat do 

školy, kde byli různé dílny, které se nacházeli ve třídách, kde si 

například mohli vyrobit domeček ze dřeva pomocí různých 

předpřipravených materiálů nebo svíčky vonící po včelím medu.  

 

Výtěžek z 

Adventního 

jarmarku se 

daroval holčičce 

Karolínce 

Dejové, která 

trpí svalovou 

dystrofií a 

potřebuje 

nákladnou 

rehabilitaci v 

Piešťanech na 

Slovensku.                                                                                       

Petr Demel, Kuba Falhar, RR 



Předvánoční angličtina s rodilým mluvčím 

Reginald Harold 

Long 

Věk: 69 let 

Pochází z: jih Anglie, 

město Chichester 

nedaleko 

Portsmonthu. 

Je: laskavý, 

pracovitý, přátelský, 

má rád humor, rád si povídá   s lidmi. 

Oženil se s Češkou a žije už asi 2 roky ve Studénce. 

Téma, o kterém jsme si povídali: Vánoce v Anglii. Jak je vnímal a 

slavil jako dítě? Jak se slaví teď? Co se změnilo a co zůstalo stejné? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Tomáš Holaň, RR 



Proč pořádat adventní jarmark? 

Dost dobré argumenty  

 

Měl by se dělat, protože mohu získat nějakou inspiraci. 

Můžu tady zajít s rodinou. 

Je to tradice.  

Stále zde chodí plno lidí. 

Je hezké, když všichni společně rozsvítí vánoční 

stromek 

Kvůli pocitu, že to nedělám pro sebe, ale pro někoho jiného. 

Vytěžené peníze jdou nemocným lidem.  

Rodiče se setkávají. 

Děti nejsou u PC. 

Reprezentujeme tím naší školu. 

Jeden volný den na přípravu. 

Je legrace to chystat. 

Více se seznámíme se všemi okolo (žáci nižších a vyšších ročníků). 

Všichni se podporují a 

pomáhají.  

Na přípravě se podílí žáci 

i učitelé.  

Je to fajn věc. 

Osmáci 



Projektový den 

Dne 24.11. ve čtvrtek se na naší škole konal projektový den pro 

druhý stupeň. Každá třída měla možnost vyzdobit si svou třídu podle 

sebe. Do výzdoby třídy žáci zapojili nejen svoji představivost, ale i 

kreativitu. Někteří žáci žili v domnění, že tento projektový den bude 

nenáročný, ale právě naopak. Všichni zúčastnění měli k dispozici 

materiály ze školy, ale někteří si přinesli věci z domu. Některé třídy 

měly zajímavé téma výzdoby, ale i přes to bylo hlasování těsné. Na 

závěr bychom chtěli říct, že tento den se velice vydařil a chtěli 

bychom poděkovat všem učitelům, kteří se na tomto dni podíleli. 

 

 

 

 

 

 

Valerie Fričková, Dominika Hybnerová; RR 



 Rozhovory s vyučujícími 
 

Novým paní učitelkám v učitelském sboru jsem položila několik 

otázek. 

Co odpovídala paní učitelka Jarmila Malchárková? 

Proč jste si 

naší školu 

vybrala? 

Pracovní 

nabídka. 

Jakou třídu 

učíte? 

3. B. 

Jaké máte 

pocity ze své 

třídy? 

Pozitivní, jsou 

vřelí a otevření. 

Je něco, co vám zde chybí? 

Interaktivní tabule ve třídě, větší šatny pro děti a větší odpočinek pro 

děti, ale jak říkám, škola není nafukovací. 

Jak dlouho učíte a kde jste předtím popř. učila? 

Učím 1. rokem. 

Co vás táhlo za povoláním učitelky? 

Blízkost VŠ. 

Proč jste si toto povolání vybrala? 

Miluju děti.  



A jaké byly odpovědi paní učitelky Evy Stachovičové? 

Proč jste si naší školu vybrala?  
Dostala jsem nabídku od pana ředitele. 

Jakou třídu učíte? 
1.B a poprvé učím malé prvňáčky. 

Je něco, co vám zde chybí? 
Ano, interaktivní tabule ve své třídě. 

Jaké máte pocity ze své třídy? 

Úžasné, jsou milí, hodní a hlavně šikovní. 

Jak učíte dlouho? Popř., kde jste předtím učila? 

Dlouho učila jsem např.: na Sjednocení a v Praze. 

Co vás táhlo za povoláním učitelky? 
Odmala jsem si hrála s panenkami na paní učitelku. 

Proč jste si toto povolání vybrala? 
Miluju děti. 

 

 

 

 

 

 
   

Karolína Holubová, RR                                        



Den naruby 

Dne 21.12 proběhl, již tradiční Den naruby, ve kterém si žáci zkusili 

roli učitele. Nacházelo se zde mnoho zajímavých dílen, které žáky 

obohatilo o mnoho nových informací. Každý si zde našel svoje. Bylo 

zde dost sportu, tance, chemie a mnoho dalších dílen. Děkujeme 

všem těm, kteří se nebáli a roli učitele si vyzkoušeli na vlastní kůži. 

    

 

 

 

                                                      Michal Chytroš, Lukáš Třetina, RR



Ekotipy 

Levnější je kupovat potraviny ve velkých balení, 

než po jednom kuse, protože obchody vědí, že nám 

přijde levnější zboží zabalené po jednom, než 

několik kusu u sebe. Ve většině případů je balení 

po více kusech levnější, než po jednom(v přepočtu na kusy). 

Na co brčka? Máme sklenice .  

 

Plastové sáčky se rozkládají asi 1000 let a použijí se jenom jednou. 

Ekologičtější jsou látkové tašky, protože se mohou použít několikrát 

a mohou se sešít, když se roztrhnou. 

Víte, že přefiltrovaná voda je mnohem kvalitnější než balená 

minerálka plná chemikálií? 

Můžete si pořídit odolnou láhev na nošení ze skla 

nebo oceli. Kohoutky jsou všude. 

Tip jak znovu použít PET láhev: 

Zavlažovací pomůcka na rajčata  

Proděrujte jemně PET lahev a do předpřipravené 

díry vedle rajčata ji vložte. Zahrabejte a nalijte do 

petky vodu. Voda bude téct přes díry a tím 

zvlhčovat rajčata. 

 

 

Dominika Hybnerová, RR  



Víte, že ? 

Víte, že průměrná osoba si pamatuje jen 60 % věcí, co se staly předchozí 

den? 

Víte, že jen 5 % lidi letělo alespoň 1x letadlem?  

Víte, že průměrný sen trvá přibližně 12 minut?  

 

Víte, že balíček skittles obsahuje 50% doporučené denní dávky vitamínu C? 

Víte, že 90 % dospělých tvrdí, že si jako mladí hráli venku? 

Víte, že čtení knih snižuje stres o 68 %? 

Víte, že koaly se objímáním stromů ochlazují? 

 

Víte, že studené sprchy jsou zdravější než horké sprchy? 

Víte, že jeden muž kdysi nafingoval svoji smrt, aby zjistil, 

kdo by přišel na jeho pohřeb? 

 

Víte, že na Islandu nejsou žádní mravenci?  

 

Valerie Fričková, RR 

 



Studénecká laťka 

Dne 7. prosince 

proběhla jako 

každoročně soutěž ve 

skoku vysokém na ZŠ 

Butovická.  

Soutěžící byli 

rozděleni do kategorií 

mladší holky, starší 

holky, mladší kluci a 

starší kluci. Zúčastnily 

se školy TGM, 

Sjednocení, Butovická a TGM v Bílovci. Mladší holky a kluci byli 

žáci 6. a 7. ročníku a starší holky a kluci 8. a 9. ročníku.  

Zúčastnilo se přes 40 žáků. Naše škola měla zástupce mladších holek, 

mladších a 

starších 

kluků.  Za 

kategorii 

mladší holky 

se nejlépe ze 

školy umístila 

Eva 

Dostálová, 

která se 

umístila na 3. 

místě a 

skočila 120 

cm. Za mladší kluky jsme na stupni vítězů měli dva žáky a to na 3. 

místě Andyho Perretta a na druhém Ondru Pavelku, oba skočili 

krásných 135 cm. Za kategorii starší kluci jsme měli jednoho 

zástupce Karla Holaně, který skočil 155 cm a umístil se na 3. místě.  

Daniel Tomášek ,RR 



Muay Thai 

Známý též jako thajský box. Plno kontaktní bojové umění. Původně 

se souboje odehrávaly převážně na 

tržištích. Později se to přesunulo do 

klasického ringu. Jedná se o jeden 

nejtvrdších bojových sportů. Jsou 

povoleny údery lokty a koleny. 

Souboj trvá pět kol po třech 

minutách. Kromě suspenzoru, 

chrániče zubů a rukavic se 

nepoužívají žádné chrániče.  

 

 

Savate 

Je francouzské umění zaměřující se především na boj nohama. Jedná 

se o jeden z prvních bojových stylů patřících do skupiny street-

fighting.  

Historie – Savate 

z francouzštiny dělnická obuv 

vzniklo z bojového umění 

chausson. Poté se rozšířilo 

dále do Francie 

prostřednictvím pouličních 

rvaček, zvláště pak v Paříži.  

Jakub Falhar, Danek Tomášek , RR 

 



Česká zbrojovka 

 V listopadu se 8. a 9. třída jela 

podívat do Uherského Brodu do 

velké firmy, která vyrábí ruční 

palné zbraně. Když jsme asi po 2 

hodinách cesty dorazili na místo, 

přivítal nás pracovník firmy, 

který nám dal ochranné brýle a 

vesty.  

Zaměstnanec nás provedl celým 

areálem, kde jsme mohli vidět 

různá zařízení, které 

vyrábí části zbraně od 

hlavně až po rukojeť.  

Když jsme po 2 

hodinách procházení 

celým areálem a 

získávání nových 

informací o zbraních  

došli k autobusu, 

dostali jsme přívěsek 

na klíče a už nás čekala 

jen cesta zpátky do školy. 

 

 

 

 

John Lukáš, RR  



Filmy 

Assassin's creed – děj se odehrává ve Španělsku v 16. století v 

době útlaku 

inkvizice. Ve filmu 

bojuje řád assassínů 

proti templářům. 

Hlavní postava je 

assassin Aguilar de 

Nerha. Řád assassínů 

bojuje proti 

templářům už od dob 

před narozením 

Krista. Většina z nás 

zná jen velkou sérií 

assassínů na počítači. Ve filmu jde assassínům o získání úlomku ráje, 

který vlastní templáři a chtějí ho použít jako zbraň a díky ní vládnout 

světu. Film už vyšel a doporučuji každému fanouškovi assassínů se 

na něj podívat. 

Logan – po porážce X-menů se Wolverine a Profesor X ukrývají 

před Nathaniel Essexem a 

jeho společností, která se 

snaží zabít mutanty a vytvořit 

z nich zbraně. Wolverine ale 

začíná ztrácet svoji schopnost 

regenerace a Profesor X 

začíná projevovat známky 

Alzheimera. Jednoho dne je 

však najde mladá dívka Laura Kinney, která utekla ze zajetí, kde se z 

ní snažili vytvořit super vojáka. Wolverine se jí ujme, protože jak 

Profesor X řekl, mají k sobě mnohem blíž, než si myslí. Film se 

dostane do kin 2. března 2017. 

Daniel Demel, Martin Schiller, RR 

 



Herní koutek 

Battlefield 1 

Battlefield 1 je videohra žánru FPS (First Person Shooter), jejíž děj se 

odehrává během první světové války. Novinkou zde jsou staré 

dobové tanky, letadla, zbraně, zákopy, apod. Battlefield 1 je celkově 

čtrnáctým díl série Battlefield. Kolem zasazení hry ovšem vznikla 

velká diskuze, ačkoliv se hra snaží zachovávat autentičnost první 

světové války, hraní 

by mělo být 

především zábavné. 

Hra vyšla 21. října 

2016 pro Microsoft 

Windows, 

PlayStation 4 a 

Xbox One na celém 

světě. 

 

 

                                        Mafie III 

Hráči hrají za postavu Lincolna Claye, válečného veterána a z 

pohledu třetí osoby. Hra je zasazena do roku 1968, a bude mít 

otevřený svět, který hráči budou moci prozkoumávat. Hra má také 

systém krytí se za různé objekty, podobně jako tomu bylo u Mafie II. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Videohra
https://cs.wikipedia.org/wiki/First-person_shooter
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tanky_prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zbra%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kopov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Battlefield_(hern%C3%AD_s%C3%A9rie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://cs.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://cs.wikipedia.org/wiki/Xbox_One


Watch Dogs 2 

Watch Dogs 

2 je 

připravované 

pokračování 

v sérii her 

Watch Dogs. 

Jedná se 

open-world 

hru z 

pohledu 

third-person. Hru vyvíjí Ubisoft Montreal. Jedná se o sequel ke hře 

Watch Dogs z roku 2014. Hra vyšla 15. listopadu 2016. Děj se 

odehrává v mírně pozměněné verzi dnešního San Francisca a sleduje 

příběh Marcuse Hollowaye. 

Grand Theft Auto V (GTA V) 

GTA V je hra s otevřeným světem, akční adventura vyvinutá 

společností Rockstar Games. Byla vydána 17. září 2013. Hra je z 

větší části hraná z třetí osoby, ale je zde možnost si přepnout i do 

osoby první, přičemž se po světě pohybujete zejména pěšky, ale i v 

autě. Hráč může ovládat všechny tři postavy.

 

Petr Demel, Lukáš John, RR 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Watch_Dogs
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ubisoft_Entertainment
https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcus_Holloway&action=edit&redlink=1


Karolínka Dejová u nás ve škole 

Ve středu 14. prosince jsme mezi sebou přivítali Karolínku Dejovou, 

která přišla na náš trénink Mattonek, kde jsme jí společně s paní 

zástupkyní ředitele předali výtěžek z akce Adventní jarmark. 

Karolínka mezi nás přišla se svou babičkou a svým starším bratrem. 

Karolínka se nenarodila jako každé zdravé dítě, narodila se s 

postižením a na doživotí bude na vozíku. A tak bylo pro nás 

potěšením, někomu udělat radost, a tím mu i usnadnit život. 

Karolínku i staršího bratra vychovává babička. Karolínka je nejen 

velmi chytré, ale i talentované dítě, dokonce tančí, hraje na flétnu, a 

to vše se naučila sama. 

Přejeme jí do života hodně sil, zdraví, spokojenosti, a hlavně úsměvu 

na tváři. 

Za Matonky, Kája Holubová, RR 

 



Zákoutí Studénky 

Většina určitě Studénku zná dobře – každý den jejími ulicemi 

chodíme. Poznat pro nás její zákoutí je tedy hračka. Poznejte tyto 

obrázky a odpovědi nám zasílejte na náš e-mail: 

casaknas@seznam.cz. Ti nejrychlejší od nás dostanou sladkou 

odměnu. 

Do naší soutěže se zapojila také celá 1.B. Všichni její žáci poznali 

místa na obrázcích. Prvňáčky čeká sladká odměna. 

Obr. č. 1                                                             Obr. č.2 

 

Obr. č.3                                                          Obr. č.4 

 

Michal Chytroš, Lukáš Třetina, RR 

 



                                    Lyžařský kurz 2017 

Pohledem sedmáků 

22.1. jsme  my sedmáci a A i B čtvrťáků odjeli na lyžařský kurz. Sraz byl 

v devět u školy. Po 

naložení krosen, lyží a 

bobů nás čekala 1 a 

půl hodinová cesta 

autobusem. Zastavili 

jsme na autobusové 

zastávce a dál už jsme 

museli jít po svých. 

Vzali jsme si krosny, 

lyže, boby a šli jsme 

se ubytovat. Každý se 

vybalil a šel do jídelny na oběd. Následoval přibližně dvouhodinový 

odpolední klid. Když skončil, oblékli jsme si lyžařskou výstroj a šli lyžovat 

na malý kopec vedle hotelu. Po návratu jsme se převlékli a někteří se i 

osprchovali. Na večeři jsme měli guláš a pak následovala přednáška o tom, 

jak se máme chovat na svahu i v hotelu a jak máme správně lyžovat. Naše 

večerka byla v 10 hodin a budíček o půl osmé. Na snídani jsme měli 

švédské stoly a velký výběr. Rozdělili jsme se do skupin a opět šli lyžovat. 

Oběd, odpolední klid, lyžování, večeře, večerní program a večerka, která už 

teď byla v 21 hod. A tak to šlo skoro celý týden. Akorát ve středu jsme 

místo odpoledního lyžování šli bobovat na bývalou lyžařskou sjezdovku. 

Ve čtvrtek jsme místo večerního programu získávali pomocí scének 

startovací čísla na páteční závod a ten kdo chtěl vyhrát, musel v čísle spát. 

V pátek po snídani jsme jako vždy odjeli na svah a zařadili se do skupin a 

dvakrát sjeli závodní dráhu. Odpoledne už šel lyžovat jen ten, kdo chtěl a 

ten co ne, šel na procházku. Ráno po snídani jsme odnesli krosny, lyže, 

boby k autobusu a jeli zpět do Studénky. Autobus přijel ke škole asi okolo 

půl jedenácté. Vzali jsme si věci a šli domů. Celý týden byl super. Jen 

škoda, že si to nemohli užít ti nemocní, kteří odjeli domů.  

Karolína Korená, 7. tř. 



Pohledem čtvrťáků 

Dne 22. 1. jsme společně se 7. a 4. třídou jeli na lyžařský kurz na 

Soláň.  Po příjezdu jsme se ubytovali na horském hotelu Čarták. Po 

obědě a krátké pauze nás rozdělili do dvou skupin, ve kterých se 

odpoledne lyžovalo. Večer nás čekala výborná večeře. Učitelé nás 

seznámili s pravidly a poučili nás o chování na chatě. Poté jsme 

zhlédli krátké video o lyžování.  

Další dny jsme si užili 

hodně zábavy, jak na 

svahu, tak na hotelu. 

Hráli jsme společenské 

hry, prováděli zábavné 

cviky na svahu a 

blbosti na pokojích. 

Čtvrtý den to vypadalo 

trochu jinak. 

Dopoledne jsme 

lyžovali, ale odpoledne se konala parádní koulovačka spojená 

s bobováním a hrátkami na sněhu. Někteří kluci si zahráli i fotbal.  

Pátý den večer jsme si losovali čísla na páteční závod. Abychom 

číslo získali, museli jsme předvést nějakou scénku, přednést báseň, 

zatancovat nebo zazpívat. V těchto číslech jsme šli spát, abychom 

měli větší šanci na vítězství.  

V pátek dopoledne probíhal závod ve sjezdoslalomu.  Bylo to moc 

fajn. Večer se vyhlašovaly výsledky závodu, předávaly se diplomy a 

účastnické listy. Ráno jsme odjížděli domů s krásnými vzpomínkami 

na tento kurz. Moc se nám to líbilo.  Jen nám bylo líto, že mnoho dětí 

onemocnělo a muselo se vrátit dříve.  

 

Barča Škrabáková, Barča Bartošová, Markétka Tomášková, Adélka 

Matuškovičová  4. B 



Představujeme kroužky školního klubu 

Fitness 

Fitness 

máme 

každé 

pondělí 

od 

15:00 

do 

16:20 

pod 

vedením pana učitele Žídka. Chodí tam přibližně 15 žáků. Ve fitness 

můžeme posilovat na všech strojích, co tam jsou. Od činek až po 

běžící pás. Je to jen na nás, co nás baví. Chodí tam nejen kluci, ale i 

holky, které rády posilují. Fitness je určeno pro 2. stupeň naší školy. 

 

Rybařák 

Rybařák máme každý pátek 

od 15:00 do 16:30 a vede 

nás pan Selig. Žáků nás tam 

přibližně chodí 15. Nejdříve 

jsme ve třídě, kde se učíme 

poznávat ryby nebo pravidla 

rybaření. Potom se dále 

učíme navazovat háčky, 

nahazovat na velkou nebo 

malou vzdálenost. A jak nám zbyde čas tak si jdeme zahrát do 

tělocvičny vybíjenou. A jako každý rok v lednu píšeme testy, 

abychom jsme se stali rybáři a dostali povolenku. Když je pěkné 

v létě, tak chodíme chytat na jezero Slaňák.  

Daniel Demel, Jakub Falhar, RR 



Školní družina o prázdninách 

Školní družina uspořádala o jarních prázdninách akce pro všechny 

děti 1. stupně.  

V pondělí jsme jeli do Bílovce na animované filmové představení      

„Zpívej“. Pohádka se všem moc líbila.  

Úterka se nemohlo 

dočkat 27 dětí. 

Byla totiž 

naplánována soutěž 

dvojic v bowlingu. 

Byl to bezva den.  

 

 

 

Středa byla 

pro všech 

15 dětí 

dnem 

převleků, 

legrace. Jeli 

jsme do 

Nového 

Jičína a tam 

navštívili 

muzeum 

klobouků , 

expozici 

generála 

Laudona a expozici klobouků.  



Čtvrtek 

pro nás byl 

dnem plný 

her, 

soutěží, 

zábavy ve 

školní 

družině a v 

tělocvičně.  

 

 

 

 

Pátečním bruslením jsme 

ukončili celý týden prázdnin.  

 

 

 

Závěrem bych chtěla 

poděkovat všem zúčastněným 

dětem, paní učitelce Hradské, 

Langerové a paní 

vychovatelce Bartolotti za 

krásně prožitý týden. 

                                                    

                                                    

Berousková Alena, vychovatelka ŠD 



Doporučujeme k přečtení STARŠÍM dětem 

Půlminutové horory 

Sbírka více než sedmdesáti krátkých 

příběhů mnoha autorů. V knize najdete 

kratičné povídky, komiksy i básně. 

Některé lze přečíst za slibovanou 

půlminutu, na některé člověk 

nepotřebuje ani deset vteřin. Některé 

mají vtipné rozuzlení a strašidelnou 

atmosféru. U některých nás může 

znepokojit otevřený a nejednoznačný 

konec. 

 

 

 

 

Podivný případ se psem 

Vypravěčem je tu autistický chlapec 

Christopher Boon. Nerozumí lidským 

citům a nemá rád, když se ho někdo 

dotkne, ale je to matematický génius a 

obdivovatel Sherlocka Holmese. Sám 

se také pustí do pátrání. 

 



Doporučujeme k přečtení MLADŠÍM dětem 

Kluk na větvi 

Desetiletý chlapec Johan žije zprvu 

v lese, v zimě v jeskyni, paběrkuje na 

skládce. Vyhýbá se škole, protože by se 

prozradilo, že přišel v autohavárii o 

rodinu, a dali by ho do dětského 

domova. Dosud neumí číst, ale touží po 

tom, a to ho sblíží s dospělým 

podivínem, který knížky také miluje. A 

aby Johanovi umožnil chodit do školy a 

nepřijít přitom do děcáku, prohlásí s za 

jeho otce. 

 

 

  Jirkův vesmírný lov pokladů 

Při čtení knih o Jirkovi, jeho 

kamarádech a vesmíru zažijeme 

neuvěřitelná dobrodružství. Hodně se 

o vesmíru dovíme. 

 

 

 



Žákovská tvorba 

Na několika stránkách představujeme vaši autorskou tvorbu  

 

O sněhové vločce 

Celá bílá,  

krásně zdobená, 

 spadla jsem z nebe 

                         a teď jsem nadšená. 

 

Na zemi jsem našla svých tisíc kamarádek,  

jsou stejné jako já a teď dost,  

chceme si užít zimních hrátek. 

 

  A po chvíli řádění 

nás už čeká loučení. 

Za malinkou chviličku,  

proměním se v kapičku.  

 

Autor básně: Kamila Štenclová 4.B 



 Medvídek 

Hlídá nejen dětský spánek, 

starý medvídek plyšový 

a moc ho trápí jako osud, 

málo kdo to ví. 

Jen sedět a usmívat se, 

koho by bavilo stále? 

Když jednu noc se 

rozhodnul, 

že to tak nepůjde dále. 

Vylezl z postele  

malý, černý stín, 

a vydal se tím směrem, 

kde byla kuchyň. 

Děti, zacpěte si uši, 

teď nevyprávím pohádku! 

Našel sirky, vzal si jednu, 

a přejel po škrkátku. 

Plameny se chytí rychle, 

a tak vmžiku hoří dům. 

A medvídek? 

Šel se pomstít i nevinným sousedům. 

Anonym 



                                                  LYŽOVÁNÍ 

Kamila Štenclová 4. B 

 

Lyžování je velká zábava, 

když se to naučíš, není to námaha.  

 

A proto jsme na lyžák vyrazili, 

abychom se lyžovat naučili.  

 

Lyžujeme na svahu, 

máme k tomu odvahu.  

 

Když si někdo ublíží,  

to není žádná metelice.  

 

Na pomoc mu poběží,  

naše paní zdravotnice.  

 

Učitelé máme tady,  

ti si s námi vždy ví rady.  

 

To je konec básničky,  

věnované učitelům místo písničky 



 



Lucce Vrobelové se líbí její aktovka  



Hra s vyjmenovanými slovy  ve 3. A 

Pyšný netopýr se dohadoval 

se slepýšem, kdo má hezčí 

zahradu. 

Netopýr ji 

měl obrostlou pýrem a pošlapanou kopyty, ale 

slepýš měl krásnou třpytivou. Slepýš řekl, 

zpytuj své svědomí, vždyť ji máš obrostlou 

pýrem. Netopýr vzal pytel a 

vytrhal z něj pýr. 

 

 

 

Natálie Sklenáková a David Štěpán 



  



 



V češtině jsme vařili (5.A) 



  



 


