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Na naší škole se již stalo 
pravidelností, že je v zimním 
období pořádán turnaj ve 
florbale. Účastní se ho 
družstva tvořená žáky 5. až 
9. tříd.  
 
Letos máme za sebou boje ve skupinách i čtvrtfinálové zápasy, které 
určily soupeře pro povánoční semifinále 
 
 
A které týmy na sebe v semifinále narazí? 
 

Flemch x Požární stříkačky                                        
United x Chemical brothers                                              

 
V boji o páté místo se pak utkají 4story v. Ohniví tygři a FBC Bazaly v. Dušan a 
spol. 

 

 
 

 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 

Lucie Krejčí 
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Hned na úvod tohoto školního roku jsme se zúčastnili dvou charitativních akcí. 
 
 
1.Život dětem: 
-Peníze se používají na výbavu nemocnic na dětská  
  oddělení. 
-Tento rok jsme prodávali: 
                                        -magnetky se zvířátky 
                                        -plastové záložky 
                                        -přívěsky na klíče s logem charity 
                                        -kolečka do nákupního vozíku s  
                                         logem charity 
                                         
-  Odeslali jsme 1561 Kč.     
 
 
 
 
2.CPK Chrpa: 
-Peníze se vybíraji na hyporehabilitaci, to znamená na výcvik koní pro nemocné lidi. 
-Tento rok se prodávala skákací kulička s koněm.       
- Odeslali jsme 625 Kč.  
 

                                                                     
 
 
  
                                                                                                                    Martina Lichnovská 
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Úterý  
6.prosince 

     
I tento rok proběhl na naší škole mikulášský 

dívčí turnaj ve vybíjené.  
 

Soutěžilo se ve 3 družstvech: 
 

1.Mikuláši 
2. Andělé 
3. Čerti 

 
Mikulášský turnaj ve 
vybíjené se konal ve 
školní tělocvičně, za 
dozoru rozhodčí p. uč. 
Dytkové a soutěžilo se 
o sladké odměny. 
Zápasy byly velmi 
vyrovnané a o umístění 
rozhodl počet zbylých 
„životů“. 

A umístění? 
 

1. Místo - Andělé 
2. Místo - Čerti 

3. Místo - Mikuláši 
 

Výhercům gratulujeme .. ☺             Vrbková, Krejčí 
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Díky financím Evropských strukturálních fondů – „Peníze do škol“, 
můžeme navštěvovat RENARKON – centrum primární prevence. Každá 
třída druhého stupně může díky těmto prostředkům navštívit Renarkon 
čtyřikrát během školního roku. Třídní učitelé nám z šesti nabízených 
bloků vybrali vždy čtyři a to takto: 
  
  6.třída -  Vztahy ve třídě 
     -  Šikana 
     -  Zdravý životní styl 
     -  Počítačoví hry 
   

7.třída -  Zdravý životní styl 
     -  Drogy 
     -  Vztahy v kolektivu 
     -  Virtuální komunikace 
   

8.třída - Co si myslím o drogách 
     - Počítačové hry 
     - Vztahy v kolektivu 
     - Tolerance a akceptace menšin 
 
  9.třída - Virtuální komunikace 
     - Počítačové hry 
     - Tolerance a akceptace menšin 
     - Vztahy 
 
Zhruba polovinu těchto bloků jsme již absolvovali. Tyto lekce jsou jistě 
přínosné nejen pro náš život ve škole i mimo ní, ale navíc probíhají i 
 zábavnou formou. 
 
 
      Simona Kadurová 

 
 
 
 



6 

 

 
 

(Představiteli ze stejnojmenného televizního seriálu) 

1. Znáte se už od malička? 
 Jana: Ne, známe se asi 10 let. Nastoupili jsme spolu na společné angažmá do divadla 

Loutek. 
 
2. Čím jste chtěli být, když jste byli malí? 
 Ivo: No já jsem chtěl hrát fotbal, chtěl jsem být fotbalista. 
 Jana: Já vůbec nevím, asi učitelka. 
 
3. Jakou školu jste vystudovali? 
 Jana: Já mám Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. 
 Ivo: A já mám Vojenské gymnázium v Opavě. 
 
4. Jaké jsou vaše koníčky?  
 Jana: Já na koníčky už nemám moc času, takže bych řekla, že když si zalezu s knížkou, 
tak jsem přešťastná. 
 Ivo: Muzika – hraji na kytaru, veškeré sporty: fotbal, tenis, hokej – co se dá. Pak 
samozřejmě knížky a rodina. 
 
5. Jaká byla vaše nejúspěšnější role? 
 Jana: Tak to musí posoudit jiní, 
ale pro mě byla nejoblíbenější role 
Gerda ve Sněhové královně, ale to už 
bylo hodně dávno. 
 Ivo: Tak nejoblíbenější asi 
Ďábel v Malovaném na skle, Ostravák, 
je toho hodně. 
 
6. Jak dlouho hrajete v divadle 
loutek? 
 Jana: Já jsem tam asi 11 
let. 
 Ivo: No, já jsem 13, od 
roku 1998. 
 
7. A hrajete i v jiných divadlech ? 

Jana: Já jsem hostovala ve státním,ale také u Bezručů,jinak ne ,jinak jsme v Loutkovém                    
divadle. 

Ivo: Jeden rok jsem byl v Brně ,v divadle Radost hostoval jsem v Národním divadle ,v 
Aréně a to je asi všechno. 

Jana: Jo,já vlastně taky v Aréně ! 
 
8. Koho považujete za nejlepšího herce,herečku v ČR ? 

Jana: Tak já asi Ivana Trojana,Táňu Vilhelmovou na další si teď   nevzpomenu. 
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Ivo: To je těžké.Já jsem miloval herce z té starší generace a to:Sováka, 
Kopeckého,Brodského,Menšíka. A ze současnosti asi Ivan Trojan. 
9. Když jste byli malí chodili jste do nějaké hudební školy nebo sportovali jste? 

Jana:Já jsem chodila do dramaťáku,na klavír,na nauku a moc jsem nesportovala. 
Ivo:Já jsem na základní škole chodil do sboru ,13 let jsem hrál závodně fotbal a další 
 sporty. 

 
10.Který český film se vám v poslední době nejvíc líbil?  

Ivo: Tak asi Pelíšky a Dědictví.Spíš mám rád ty komedie. 
Jana: Já mám taky moc ráda Pelíšky a na nic jiného si nevzpomenu. 

 
11.Jak jste se dostali k nabídce hrát v Šikulech? 

Jana: Oslovil mě kamarád,kameraman,který to vymyslel –Petr Kožušník. Pilotní díl jsme 
točili někde v tělocvičně a než se dostal do výroby,tak to dokonce trvalo 3 nebo 4 roky. 

Ivo: A protože s Janičkou ten první díl natočil Jirka Sedláček a oni chtěli někoho 
mladšího a štíhlejšího,tak byl vypsán konkurz a Janička si navrhla 2 kolegy od nás z divadla mě a 
Lukáše Červenku a někoho z Olomouckého divadla.No a  prostě jsem to vyhrál.  
 
 
12. Jak dlouho už v Šikulech účinkujete? 
 Jana: Tři a půl roku to 
je, že? 
 Ivo: No, asi čtvrtý tok. 
 
13. Jak často natáčíte? 
 Jana: Jednou za 
čtrnáct dní, dva díly v jeden 
den. 
 

Tak vám 
děkujeme, na 
shledanou!  
 
 Taky děkujeme, na shledanou! 
 
 
 
              
 
 

Klára Maxerová & Martina Lichnovská VIII. 
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Jako každý rok se u nás na škole 
konal sběr papíru a to ve dnech, 
22.11. – 24.11. 
 

Soutěžilo se v kategoriích: 
I. stupeň 
II. stupeň 
Jednotlivci 

 
 

 
Vítězi v kategorii I. stupeň jsou: 

1. místo - 1.A (celkem = 733 kg, kg na žáka = 34,90 kg) 

2. místo - 3. B (celkem = 324kg, kg na žáka = 23,14kg) 

3. místo - 2.A (celkem = 360kg, kg na žáka = 22,50kg)   
 

Vítězi v kategorii II. stupeň 
jsou: 

1. místo - 6.tř. (celkem = 1121kg, kg na 

žáka = 48,70kg) 

2. místo - 8.tř. (celkem = 818kg, kg na 

žáka = 43,05) 
3. místo - 9.tř. (celkem = 472kg, kg na 
žáka = 19,60kg) 
 

Vítězi v kategorii 
jednotlivci jsou: 

I. stupeň 

1. místo - Tomáš Lisák = 2.B, 234kg 
2. místo - Simona Šarocká = 1.A, 207kg 

3. místo -  Martin Šarocký = 3.A,  207kg 
 

II. stupeň 

1. místo - Žaneta Hanušová = 8.tř., 517kg 
2. místo - Jakub Mechel = 6.tř., 420kg 
3. místo -  Lukáš Bobák = 6.tř., 184kg 

 
 

                                                                                  Klára Maxerová VIII. 



9 

 

 
 

 

Dne 7.11.2011 jsme se s paní učitelkou 
Rosenzweigovou vydali soutěžit do Ostravské 
Zoo.V 7:45 jsme vyrazili od školy.Kolem půl 
deváté jsme dorazili na místo.Tento rok se 
soutěžilo na téma kytovci.Téma bylo  obtížné,ale 

poprali jsme se 
s tím všichni.Test 
se píše ve skupinách po 4-5 
lidech.Jsou dvě kategorie, mladší je 
6.,7. a starší je 8.,9. třída.Psali jsme 
jej ve výukovém centru.Po ukončení 
soutěže nám dala paní učitelka 
rozchod a my měli možnost si ZOO 
prohlédnout.  
 

Nejvíce mě zaujalo, že se v Zoo narodila dvě mláďata tygrů.Byli 
strašně roztomilí. V nově rekonstruovaném pavilonu přibyl malý 
hroch jménem Hubert a mají tam taky slůně, které se jmenuje 
Rashmi.V Zoo jsou také nová dětská hřiště, třeba místo bývalého 
pavilonu medvědů, a 
v lese plno dalších. 
 
V Zoo se nám líbilo, 
ve 12:30 jsme 
dorazili zpět do školy 
a šli na oběd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Lichnovská 8.třída 
 



10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dne 4.11. jsme se vydali společně s 6.třídou na výlov jistebnických 
rybníků. Počasí nám přálo,sice byla trošku zima, ale nám to nevadilo a při 
zpáteční cestě dokonce i zasvítilo sluníčko a my odložili zimní bundy. 

 
 

O program se postaral pan 
učitel Varkoček, společně 

s panem učitelem Pytlíkem. 
 
 

Žáci si zkusili orientaci 
v terénu podle mapy a také 

určovali druhy ryb, dozvěděli 
se o významu rybníků a 
poznali krásnou krajinu 

CHKO Poodří. 
 
 
 
 

Krejčí, Vrbková, Hanušová 
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     Dne 16.11.2011 ve II. Oddělení školní družiny proběhla soutěž „Družina 
má talent“.   Soutěže se zúčastnilo přibližně 20 žáků z druhých, třetích a 
čtvrtých tříd, kteří předvedli veselé scénky, 
kouzla, hru na xylofon, žonglování, břišní tanec. 
K shlédnutí bylo i vystoupení mažoretky. 
Nechyběly ani písničky, přednes básní, pohádky 
a vtipy z vlastní tvorby. Do poroty usedli: 
Markéta Zemanová, Lukáš Zbořil a p. vych. M. 
Huvarová. 
 

Na 1. místě se umístily: 
Tereza Potůčková ze III.A, která porotu oslnila 

svou hrou na xylofon. 
Lara Landsmannová ze IV.A, která přednesla 

svoji básničku „Zima“. 
Veronika Persichová ze IV.A, která vyprávěla 
svou vlastní pohádku „O Červeném prasátku“ 

 
Zajímavé kouzelnické číslo předvedl Lukáš 

Pečman s Mirkem Petrem ze II.A,  a Kateřina  
Ostřížková z II.A oslnila jako mažoretka. 

 
     Děti předvedly svůj talent, nápaditost a pobavily svým vystoupením 
ostatní. Snad se nám podaří od autorů získat jejich dílka a v některém 
z příštích čísel je publikovat. 
 
 

Simona Kadurová IX. 
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Dne 20.10.2011  se opět konala na naší škole výtvarná soutěž žáků 1. stupně 

s názvem 

„ BAREVNÝ PODZIM“. 

Účastnilo se 80 soutěžících. Soutěžilo se  o nejkrásnější obrázek na téma „barevný   
podzim“. Kreslilo se na zámkovou dlažbu u školy a na parkovišti. 
Někteří starší  účastníci se akce účastní opakovaně. Akce se všem velice líbila .  

Soutěžilo se v těchto kategoriích: 

1.Kategorie-1.třídy 

Jednotlivci: 

1.místo: Veronika Lednická a Denisa Kadurová 1.A 

2.místo: Agáta Strakošová 1.B a Valerie Nováková 1.A 

3.místo:  Lucie Vrbková,Markéta Karásková 1.A   

a Marek Mantuanelli 1.B 

Zvláštní ocenění: 

Simona Šarocká,Jana Havlínová 1.A 

Antonín Pospěch,Jan Harhaj oba 1.A, 

Michael Matfiak,Adam Záděra oba1.B 

2.Kategorie- 2.a 3 třídy 

Jednotlivci: 

1.místo: Šimon Navrátil,Kristýna Pargačová,Nikita  

               Gurecká,Vendula Marinčová,Markéta Novotná 

2.místo: Vojtěch Weiser,Klára Starečková,Tomáš Lisák  

                2.B ,Alexandra Gumuláková,Michaela Galiszová 

                2.A 

3.místo: Miroslav Kvasnička a Milan Zouhar 2.A 

3.Kategorie-4.a 5.třídy 

1.místo:Markéta Zemanová 4.B 

2.místo:Lucie Dubská 4.B,Kateřina Dubská 4.tř. 

3.místo:Lara Landsmannová,Magdaléna Hrubá,Pert Špalek 4.A 

 

Tereza Žídková a Markéta Dobruská VI. 
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