
NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY 

K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: 

• ŠKOLNÍ AKADEMIE 

• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

 

 

 

 



 

 

Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy 

se zúčastnily této akce v doprovodu svých vyučujících. Třídy si připravily různá 

vystoupení, která během akademie prezentovala. Vystupovali zde i učitelé. 

Většině lidí se akademie líbila, ale někteří měli trochu odlišné názory. Zde máte 

anketu týkající se akademie.  Ptali jsme se osmi tříd.  

Otázka: Ano Ne 

Užili jste si akademii? 73 11 

Změnili byste něco? 8 47 

Líbila se akademie 
rodičům? 

75 2 

Zopakovali byste si ji? 58 22 

 

Žáků jsme se také ptali na to, které vystoupení se jim nejvíce líbilo. Vyhodnotili 

jsme 3 nejlepší. 

Vystoupení:Vystoupení:Vystoupení:Vystoupení:    Četnost:Četnost:Četnost:Četnost:    

TV Vysílání (9.TV Vysílání (9.TV Vysílání (9.TV Vysílání (9.    tř.)tř.)tř.)tř.)    56 

The fox (8.The fox (8.The fox (8.The fox (8.    tř.)tř.)tř.)tř.)    20 

Španělské tance (7.Španělské tance (7.Španělské tance (7.Španělské tance (7.    tř.)tř.)tř.)tř.)    8 

 

Akademii lze považovat za úspěšnou. Podle mého byla super. 

                                                                                                                       

 Adéla Širková, 8. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní výlet do Zlína 
  
 Každoročně se ve Zlíně pořádá Mezinárodní filmový festival pro děti a 
mládež, který nás inspiroval k tomu, abychom se do Zlína rozjeli. 
Cesta začala dne 2. 6. 2015 u školy, do místa určení jsme cestovali vlakem a 
trolejbusem.  
 Zlín nás přivítal množstvím vlajek, plakátů, atrakcí i doprovodnými 
programy - to vše k festivalu již tradičně patří. 
 V časově omezeném programu jsme nestihli vše, co bychom si přáli, ale i 
tak jsme toho zvládli hodně.  
 Výlet se povedl, všichni jsme se v pořádku dostali až domů. 
´ 
 

 
 
Vojta Venclík, hvězda naší školní akademie, si natrénoval chůzi po červeném 
koberci 
 



Pohled ze 

zlínského 

mrakodrapu na 

kino, ve kterém 

probíhá filmový 

festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedmáci pod 

vlajkami 

zúčastněných 

zemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                            Exkurze do PrahyExkurze do PrahyExkurze do PrahyExkurze do Prahy    

 

Dne 15.5.2015 jsme se vydali s naším panem učitelem Buchtou na třídní 
exkurzi do našeho hlavního města. Už cesta tam byla velice zajímavá a také 
zábavná. I přestože jsme vstávali brzy, byli jsme velice netrpěliví a natěšení. 
Cesta trvala asi tři a půl hodiny, a když jsme dorazili na nádraží, bylo tam hodně 
lidí a nebylo lehké se neztratit. Poté, co jsme si vyšli ven koupit jízdenky, přišli 
dva fanoušci českého týmu a začali skandovat. Někteří z nás se přidali. 

 Když jsme opustili nádraží, začali jsme zkoumat památky a další zajímavá 
místa. První naše cesta směřovala k Václavskému náměstí a poté jsme 
procházeli postupně celou Prahou od Staroměstského náměstí 
k Novoměstskému, až po Petřínskou rozhlednu, kde byl nádherný výhled a  
zrcadlové bludiště, které bylo opravdu matoucí. Cesta metrem se stala také 
zážitkem, na který nezapomenu.  

Procházeli jsme různé památky, šli se podívat na senátní budovu,  Pražský 
hrad, kostel sv. Víta, Karlův most, kde byla spousta turistů. Když jsme prošli vše, 
co jsme měli naplánováno, chvíli jsme pobyli ve vyhlášeném obchodním centru, 
kde byla také zábava. 

Cesta domů byla velice zábavná a hlučná, spousta z nás byla unavena, ale 
nedokázali jsme usnout. Když jsme dojeli ve 23:15, dali jsme si rozchod a jeli 
domů. 

Takže bych mohla říct, že výlet byl opravdu nezapomenutelný. Chtěli 
bychom poděkovat našemu třídnímu učiteli panu Buchtovi za to, že nám tuto 
exkurzi zařídil. 
 
 
Pavla Tkadlecová    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přírodov ědná poznávací exkurse do Muchovic 

Dne 26. 5. 2015 se za podpory statutárního 
města Ostravy uskutečnila pro žáky II. 
stupně poznávací exkurse do Muchovic, 
které jsou součástí obce Ostravice 
v Moravskoslezských Beskydech a kde se 
nachází Ekologicky hospodařící farma 
s chovem huculských koní a centrum 
ekologické výchovy patřící ke spolku 
Beskydčan. 

 Zde se měli žáci možnost seznámit 
s možností vhodného využití krajiny za 
současné ochrany přírody a důvody její 

ochrany jako důležité součásti trvale udržitelného rozvoje krajiny. Rovněž měli možnost 
vstoupit do rezervace a seznámit se s původními lesními porosty Beskyd v pásmu nejvyšší 
ochrany přírody – přírodní rezervace Mazácký Grúnik. 

 I když počasí nebylo úplně přívětivé, na poznávací stezce vedoucí rezervací měli 
možnost pozorovat celou řadu chráněných organismů z rostlinné a živočišné říše a pochopit 
vztah jednotlivých organismů v ekosystému lesa a jejich vzájemnou provázanost. 

 Zajímavé bylo také povídání a živé seznámení s původním horským karpatským 
plemenem koní Huculem, které se vyvinulo z divokých koní v minulosti žijících běžně 
v pohoří Karpat, pod které spadají i Moravskoslezské Beskydy. 

Hucu l je poměrně malé, ale velmi houževnaté, silné a otužilé plemeno koní s kohoutkovou 
výškou od 130 do 140 cm, což mu ale vůbec nebrání unést i dospělého muže. Hucul má 
velice přátelskou povahu, s jistotou se pohybuje v horském terénu a nepotřebuje ani v zimě 
ustájení a postačí mu přístřešek, kde se může uchýlit v případě ostrého větru. Jeho 
nepromokavý kožich ho chrání před prochladnutím v létě i v zimě. Zbarvením se podobá 
svým divokým předkům Tarpanům. Je nejčastěji šedý nebo plavý, často se zebrováním na 
holeních. V chovu se objevují také hnědáci a vraníci. Jiné zbarvení není přípustné. Je to 
ideální rodinný kůň i pro naprosté začátečníky. 

 

 



 

Čáp černý-jeden z obyvatel rezervace Mazácký Grúnik 

 

Prstnatec májový – orchidej horských luk CHKO Beskydy 

 

 

 
 



Poděkování 
Děkujeme žákyním 9.třidy- T. Židkové, M. Dobruské a A. 
Michalkové za několikaleté působení v tomto školním 
časopise, za čas strávený psaním článků a grafickou úpravu. 
 
 
 
Toto číslo připravili: 

� P. Tkadlecová 
� A. Širková 
� D. Hollá 
� D. Kuruc 
� H. Rosenzweigová 
� L. Kelarová 

 

 

 


