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• Pohádkový karneval 
• Florbalový turnaj 
• Lemur vari černobílý 

• Báseň a povídka 
• Rozhovor s Jaroslavem Bábou 

• Co zjišťujeme v předmětu Environmentální výchova? 

• Vánoční jarmark 

• Volba „missaka a missačky“ 
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Dne 29.2.2012  proběhl  

na naší škole karneval  

pro žáky prvního stupně. 

Pomocníky a zároveň 

pohádkovými bytostmi 

byli žáci deváté  

třídy.  

 
Ve středu 29.2. se tělocvična proměnila v pohádkový bál. Objevila se spousta dětí 
v krásných maskách. Mohli jsme vidět plno strašidelných čarodějek, půvabných 

princezen, také berušku, vílu Amálku, batmana, nebo třeba čertíka. 
 

Do skvělé nálady nás uvedla Červená Karkulka, 
alias p. uč. Mikesková, s babičkou, alias  
p. vychovatelkou Huvarovou. Představily se nám 
pohádkové bytosti v podobě žáků devátých tříd 
s velmi originálními kostýmy a při všech aktivitách 

pomáhali dětem plnit úkoly. Program 
byl velmi pestrý.  
Všichni si užili hodně zábavy,soutěží 
a společných tanečků. Děti 
odcházely nadšeny a šťastně si nesly 
výhry ze soutěží. Odpoledne jsme si 
užili my i přítomní učitelé. Těšíme se a doufáme, že si to příští rok zopakujeme.                                         

Lucie Krejčí & Denisa Vrbková 



~ 3 ~ 

 

    Florbalový turnaj     Florbalový turnaj     Florbalový turnaj     Florbalový turnaj     
Poslední únorové odpoledne proběhla utkání o první a třetí 

místo v tradičním školním florbalovém turnaji. 

O první místo se utkaly  týmy: Flemch vs. The Chemical 

Brothers, a o třetí místo pak bojovaly United a Požární 

stříkačky. 

Zápas o bronzové 

medaile byl velice dramatický a to hlavně pro Požární 

stříkačky! Nejlepším střelcem a taky velkou oporou pro své 

spoluhráče byl Vojtěch Kantoš, který během utkání nastřílel 

5 gólů. Obdiv sklidil také p. uč. Ondřej Pytlík a jeho mladší 

spoluhráč Alex Diro ze soupeřova týmu, kteří hráli bez 

střídání. Zápas  skončil porážkou Požárních  stříkaček 9:12. 

Devět gólů  United nastřílel p. uč. Ondřej Pytlík a tři přidal 

Alex Diro.Takže pro United je to jasné 3. místo, ale ani 

Požární stříkačky nemusí být smutné, protože vybojovaly 

krásné 4. místo.  

Hra o letošní titul a první místo byla z obou stran vedena s obrovským nasazením. The Chemical 

Brothers na Flemch vletěli tak rychle, že ti se z toho dlouho vzpamatovávali. Ale nakonec zabrali a 

začali pořádně hrát. The Chemical Brothers stříleli na bránu  jako život, ale do branky se trefovali jen 

zřídka. Nejlepším střelcem „Chemických bratrů“ byl Matěj Šala, který nastřílel do brány  Flemch 6 

gólů. V mužstvu Flemch byl nejlepším střelcem p. uč. Dušan Buchta.Oba týmy se až do konce tahaly o 

vítězství. Avšak nakonec první místo vybojovali Flemch se skóre 10:8. 

Tabulka : 1.místo – Flemch 

                  2.místo – The Chemical brothers 

                  3.místo – United                 4.místo – Požární stříkačky 

  Všem týmům gratulujeme!  

Ostatní týmy, které se neprobojovaly do 

závěrečných bojů však budou ještě hrát o tzv 

Brambora cup. Držíme palce☺ 

 

Alžběta Fojtáchová 
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Několik let již naše škola sponzoruje 

v ostravské ZOO podivné zvířátko.  

Jedná se o lemura vari černobílého. 

Tento rok jsme lemurovi přispěli 

částkou 3.000 Kč. 

Kde jsme je získali? 

Když jsme se rozhodovali, jak letos naložíme s penězi získanými z podzimního 

sběru starého papíru, opětovně jsme si na lemura vzpomněli. 

Název naší školy je uveden na tabuli při vstupu do zoologické zahrady i  na  

internetových  stránkách ZOO Ostrava v rubrice se jmény sponzorů. 

 

Co to vlastně znamená sponzorování zvířete v ZOO?? 

Přispívání na chov a výživu zvířete. 

 

A když toto malé zvířátko sponzorujeme,  

tak bychom taky měli o něm něco málo 

vědět 

-patří do řádu primátů, podřádu poloopice,     

konkrétně do čeledi denní lemuři 

-obývá pralesy severovýchodního Madagaskaru 

-živí se ovocem, listy stromů a kůrou 

-samice je březí 99 dní, rodí 2 až 3 mláďata     

Lucie Krejčí 
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Redakce našeho školního časopisu se rozhodla, že tak jako již dříve v minulosti, dá prostor k 
uveřejnění prací některých našich žáků.  
  
V tomto čísle to bude báseň a povídka od žákyně IV.A Lary Landsmannové . 
Název básně je ,,Zima“ a povídky ,,Velbloud Bobo“. 

  

 
Kdysi dávno žilo v jedné vísce pět velbloudů a jeden 
z nich se jmenoval Bobo. Všichni se mu smáli, že má moc 
velký hrb. Když jednou přišlo velké sucho, vydal se Bobo 
hledat vodu. Náhle uviděl velké jezero. Utíkal a utíkal 
k němu a začal pít. Když všechnu vodu z jezera vypil, šel 
zpátky do vesnice, dal si propíchnout hrb a všichni měli 
vodu. Potom už velblouda Bobo všichni zbožňovali. 
 
  

 
 
 

Zima,zima už se blíží, 
zajíčci si uši střeží, 

zacpou si je mrkvičkou, 
myšky zase tužtičkou. 

A co medvěd? Ten už spí. 
Na jaře se probudí. 

A co pavouk osminožka? 
Ten už své ženě na dobrou noc šušká. 

A co včelka, třeba Mája? 
Ta už svou prací končí a je i docela ráda 

 
 
pro časopis upravily Tereza Žídková a Markéta Dobruská           
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Rozhovor sRozhovor sRozhovor sRozhovor s    výškařem Jaroslvýškařem Jaroslvýškařem Jaroslvýškařem Jaroslavem Bábouavem Bábouavem Bábouavem Bábou    

    

Myslíte siMyslíte siMyslíte siMyslíte si,,,, že máte  že máte  že máte  že máte vvvv    letošním letošním letošním letošním 

olympijském roce dobrou formuolympijském roce dobrou formuolympijském roce dobrou formuolympijském roce dobrou formu????    

No o formu asi teď tak nejde, ale spíš že 
mám natrénováno, že jsem hlavně zdravý 
a myslím si, že jsem připravený dobře. 

 

Proč jste se dal na skok do výšProč jste se dal na skok do výšProč jste se dal na skok do výšProč jste se dal na skok do výškykykyky????    

No tak po pravdě, mě skok do výšky 
vždycky nejvíce šel, čemuž taky ostatně 
nahrávalo to, že jsem byl vyšší než 
vrstevníci. Sport mě bavil, zkoušel jsem sprinty,skok do dálky,basket ,ale ta výška 
pro mě byla nejpříjemnější a bavila mě. 

    

Jak často trénujete?Jak často trénujete?Jak často trénujete?Jak často trénujete? 

To záleží na tom, jestli je tréninkové obdob. To 
se trénuje intenzivně, hodně času trávíme na 
soustředěních. To bývá na podzim a na jaře; 
v podstatě od října do konce listopadu a od 
konce března do května. V tuto dobu trénuji 2-
3x denně a v době závodů tak jednou denně. To 
už se ladí jen forma, už se tolik netrénuje . 

 

V kolikV kolikV kolikV kolika letech jste začal s atletikoua letech jste začal s atletikoua letech jste začal s atletikoua letech jste začal s atletikou????    

S atletikou jsem začal, když jsem nastoupil na 
základní školu v Havířově. Pátá třída už byla 
zaměřena na atletiku. To mi bylo 10-11 let. 

 

Jaký předmět jste ve škole měJaký předmět jste ve škole měJaký předmět jste ve škole měJaký předmět jste ve škole měl rád l rád l rád l rád a jaký a jaký a jaký a jaký 

jste nesnášeljste nesnášeljste nesnášeljste nesnášel????    

Samozřejmě jsem se vždycky těšil na tělocviky a naopak jsem neměl moc rád 
matematiku.  
 

Co byste radil mladým atletům?Co byste radil mladým atletům?Co byste radil mladým atletům?Co byste radil mladým atletům?    

Hlavně ať sportují. Třeba atletika je krásný sport. Ať volný čas vyplní sportem a 
nepromrhají ho třeba sezením u počítače. 

Martina Lichnovská 8. tř. 
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Jedním z projektů, který plníme v environmentální výchově je zjišťování údajů na 
vítkovickém hřbitově. Když tyto údaje vyhodnocujeme a zpracováváme, 
docházíme k zajímavým závěrům, které vás určitě budou zajímat... 

 
Průměrný věk,kterého se dožívají obyvatelé obvodu O-Vítkovice a O-Jih  

(zjištěno na vítkovickém hřbitově):  
 

Muži: 59,5 let 
Ženy: 67, 01 let 

 
Nejčastější měsíc narození: Leden 
Nejčastější měsíc úmrtí: Duben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamýšlíme se nad tím, proč je námi zjištěný věk o tolik menší než celostátní 
průměr. A zde jsou některé naše názory: 

 
Proč se obyvatelé Ostravy dožívají asi o 10 let méně než v celé ČR? 

Protože v Ostravě je špinavější ovzduší než jinde v naší republice a to má dopad 
na naše plíce.(viz letošní smogová situace)  

 
Proč se lidé v ČR dožívají asi o 5 let méně než ve vyspělých zemích?  
Přestože se ČR řadí mezi nejvyspělejší státy, k dosažení úrovně těch 

nejvyspělejších nám krůček ještě chybí.. 
 

 Proč se muži dožívají méně než ženy? 
Protože ženy mají odolnější organismus oproti mužům. 

 
 

Vrbková, Lichnovská 
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„Paní ředitelko, 
učitelé, milí 
rodiče a 
hosté…..,“ takto 
nás uvítala na 
tradičním 
každoročním 
jarmarku žákyně 
z II.B.  Než 
začal prodej výrobků dětí prvního stupně a tvůrčí 

dílnička „malování perníčků,“  
shlédli jsme několik 
vystoupení. Poslechli jsme si 
básničku Vánoce, pěvecký 
kroužek paní učitelky 
Krištoforyové zazpíval 
několik zimních písniček. 
Děti ze IV.B zahrály 
pohádku O červené Karkulce 
a Martina a Vanda zazpívaly 

písničku Last Christmas, obojí v angličtině. Terka s Bárou vzpomínaly 
známým hitem od Holek Vzpomínky zůstanou a Vanda to celé ukončila 
písní Ave Maria.  

 

Simona Kadurová, XI. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    VÁNOČNÍ JARMARK 
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VOLBA MiSSAKA A MiSSAČKY 

Zduřte Ostravaci.Pišu 
vam o sutěži vaši 
školy,ktera zkopirovala 
tuto sutěž podle 
televizora. Volba 
missaka a missačky 
byla velice napinava; 
jak xšandy. 

Nakonec vyhral velice sympaticky synek Michal Karas, ktery byl 
z vyhry velice “nadšeny“. Přes obrovsku konkurenci krasnych děvuch 
ve škole,  titul „Miss školy“ ziskala Kateřina Kapustova. 

Oba obdrželi hodnotne ceny za jakusi tu kačku, jako napřiklad 
papirovu korunu a šerpu a opravdicky dort. Budiž jim ke cti, že se o 
ten dort rozdělili i s nami škaredšimi. 

Velikou gratulaci předava za celu redakci Alžběta Fojtáchová, alias   

Ruda z Ostravy.  

 

. 
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