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Já sama jsem kdysi nevěděla, o čem takový
školní časopis může být, a připadalo mi, že to
bude něco nudného. Ale když jsem si ho pak
četla, začalo mě to bavit. Našla jsem si i starší
Nevíš, co je školní časopis?

články na internetu a nějak mě to zaujalo.

Chceš to vědět ?

Chtěla jsem si to vyzkoušet.

Tak čti !

I ty se můžeš zapojit do školního
časopisu

Školní

časopis

obsahuje

po

domluvě

s Mgr.

Stanislavem

plno

Varkočkem ( pan zástupce ). Můžeš to třeba

zajímavých, poučných, ale i zábavných článků

jenom zkusit. Napiš článek, odevzdej ho a

týkajících se akcí školy

uvidíš!

a

Tento panáček je symbolem našeho školního

občas

objeví

i

se

v

něm

rozhovor

nějakou

s

časopisu:

známou

osobností. Celý školní
časopis

píše

mládež

2.stupně a po nich se toho ujme náš milovaný a

Tereza Žídková

ochotný pan zástupce, aby nám opravil naše
chyby.
A že jich tam je! ( občas žádné, to ale jen
v několika málo případech! :)

DÍKY, PANE UČITELI…
Letos už podruhé nás čekal díky grantu
z ostravského
magistrátu víkend
prožitý v Beskydách.
Tentokrát byl
zaměřen turisticky

Nicméně Březinku nenavštěvují žádné padavky, a
tak i
Smrk byl
nakonec
pokořen.
Za

zorganizování smysluplně prožitého víkendu patří
samozřejmě dík panu učiteli Buchtovi.
Těšíme se na příště.

Karolína Poledníková

a stanovil před nás úkol zdolat
Lysou horu a Smrk. Měli jsme na
to sobotu a neděli 14. a 15. září.
Do „základního tábora“ v hotelu
Liptov jsme dorazili vlakem už v pátek a mohli se na
oba náročné výstupy řádně připravit. V sobotu nám
počasí příliš nepřálo, ale všichni účastníci Lysou
„dali“. V neděli se počasí umoudřilo, zato však se
začala projevovat únava z předešlého dne.
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Ve dnech 8. -10.
října se na naší
škole, jako
každoročně,
konala soutěž ve
sběru starého
papíru. Soutěžit
mohl první i
druhý stupeň .

Celkově jsme nasbírali 5875 kg starého
papíru:
1. stupeň 3430 kg a 2. stupeň 2445 kg.
Letošní výsledky předčily ty loňské.
Získané peníze věnujeme na další adopci
LEMURA v Ostravské ZOO, na odměny

Počasí se letos
vydařilo. Děkujeme všem rodičům,
prarodičům a hlavně dětem na naší škole.
Dík patří také učitelům a žákům 8. i 9.
ročníku, kteří pomohli u kontejneru.
Soutěžilo se v kategoriích :
º první stupeň
º druhý stupeň
º jednotlivci
Pořadí nejlepších tříd na 1. stupni:
1. 3.A - 806 kg / 44,77 kg na žáka
2. 5.r. - 802 kg / 26,73 kg na žáka
3. 3.B - 350 kg / 23,33 kg na žáka

pro třídy a nejlepší sběrače.
Naše milé paní učitelky s dobrou
náladičkou
Náš silák pan učitel Pytlík a jeho asistent
Jakub Lička

Pořadí nejlepších tříd na 2. stupni:
1. 8.r. - 1538kg / 73,23 kg na žáka
2. 7.r. - 359kg / 17,95 kg na žáka
3. 6.A - 237kg / 14,8 kg na žáka
Nejlepší jednotlivci na 1. stupni
1. Nikita Gurecká 5.r. 256 kg
2. Barbora Procházková 3.B 243 kg
3. Jakub Vidlař 3.A 210 kg

Nejlepší jednotlivci na 2. stupni
1. Jakub Mechel 8.r. 821 kg
2. Lukáš Bobák 8.r. 319 kg
3. Pavla Tkadlecová 7.r. 318 kg

Tereza Žídková

Dne 16. října se na naší škole již tradičně
konala akce s názvem „BAREVNÝ PODZIM“.
Pro některé žáky to bylo něco úplně
nového a zajímavého, ale většina dětí
věděla, co je čeká. V této soutěži mezi
sebou soupeří žáci na 1. stupni, ale mohly
se jí zúčastnit také děti 2. stupně. Soutěžící
byli rozděleni podle ročníků ( viz přehled
vítězů ). Letos nám počasí nepřálo, a tak
jsme museli zůstat v budově školy ve všech
podlažích prvního stupně. Děti kreslily křídami
nebo barevnými pastely na papír. Jeho velikost se
odvíjela podle počtu výtvarníků. Děti měly nakreslit
něco, co se jim vybaví pod
názvem „BAREVNÝ PODZIM“.
Většina nakreslila draka. Pro
mnohé byla důležitá podpora
rodičů, kteří se přišli podívat na
své ratolesti. Všechny obrázky
byly krásné, sama bych
nevěděla, koho dát na první
místo. Myslím, že tento rok to
měly paní učitelky hodně těžké, ale nakonec našly
vítěze. Doufám, že jste si to užili, protože já jako
divák určitě ano. Nebuďte smutní vy, co jste
nevyhráli. Držte se hesla: „Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.“
Vítězové:
Prvňáčci (A):
1. místo: Sofie
Kubovská,
Amálie Krejčí,
Eva Wontorová,
Sára
Mantuanelli
2. místo:
Samuel
Esterkes, Richard Kolena, Ivana Lyčková, Věta
Tóthová, Matěj Koláček
3. místo: Michal Sauko, Lucie Adamcová, Linda
Majtánová, Eliška Doné
Prvňáčci (B):
1. místo: Markéta Gaščíková, Radka Janáčová
2. místo: Adéla Esslerová, Magdaléna Wozniaková,
Lucie Dibáková
3. místo: Dominik Fiala, Kryštof Papoun, Jakub
Turek (I. A)
Druhá třída:
Skupinky:

1. místo: Barbora
Kohoutková, Vojtěch
Strauch, Matěj Stratil –
všichni II.A
2. místo: Magda Březnická,
Barbora Grigarčíková,
Gabriela Bukurová, Natálie
Šiprová – II. B
3. místo: Adéla Böhmová,
Veronika Nováčková, Agáta Janáčová – II. A
Jednotlivci:
1. místo: Markéta
Lachová
2. místo: Eliška
Šimkovičová
3. místo: Eliška
Lyčková
- všechny II. B
Třetí třídy:
1. místo: Jiří
Suchánek, Denis Kalous, Jakub Vidlář, Jan Harhaj –
všichni III. A
2. místo: Veronika Lednická, Jana Havlínová,
Valérie Nováková, Lucie Vrbková, Adam Žárski – III.
A
3. místo: Tadeáš a Matěj Peňázovi, Antonín
Pospěch, Adam Karas – III. A
Marek Mantuanelli, Agáta Strakošová, Klára
Bencová, Terezie Vlachová – III. B
Čtvrté a páté třídy:
1. místo: Tomáš Červenka, Tomáš Lisák, Barbora
Fatková, Kateřina Macourková, Lenka Kieu – IV. A
2. – 3. místo: Sabina Potůčková, Alexandra
Gumuláková, Michaela
Gališová, Miroslav Petr,
Milan Zouhar – IV. B
Šimon Navrátil, Vendula
Marinčinová, Terezie
Potůčková, Jana Lyčková –
V. třída
Každý účastník si vybral
malou sladkost. Děti,
které se umístily na 1 – 3. místě, obdržely věcnou
odměnu.
Tereza Žídková a Andrea Michalková

Čtení prvňáčkům
V úterý 22.října navštívili někteří žáci 9.
třídy prvňáčky, aby jim přečetli ukázky z knih, které
četli v jejich věku. Zároveň jim předali medaile
s nápisem „UŽ JSEM ČTENÁŘ“. Ty vyrobili
v hodinách výtvarné výchovy. Nakonec jim paní
učitelka věnovala jejich vlastní slabikáře.

Autorka : Tereza Žídková

Dušičky:)

Většina z vás už
ví, co se dělá na
dušičky a co
znamená svátek zemřelých. Tento den nevylézají
z hrobů „zombí“ ani nic podobného, ale je to doba,
kdy by každý měl jít na hřbitov a nebo alespoň
doma zapálit svíčku ( ti menší poprosí rodiče či
prarodiče ) a zavzpomínat na své blízké - zemřelé.
Ovšem jít uctít jejich památku na hřbitov je také
velmi zajímavé. Zažijete velmi zvláštní pocit, když
kolem sebe uvidíte krásně upravené a zářící hroby
pod vlnou svíček všech velikostí. Takže už víme, co
Dušičky jsou, a taky víme, jak je slavit. Ale proč
zrovna 2.listopadu? Proč ne třeba 16. října? Tak a
teď přijde moje chvíle, kdy můžu být „chytrá“. 2.
listopad je v římskokatolické církvi dnem

liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé,
čili
ve
zkratce
to
znamená, že
církev
si
napsala do
kalendáře dneska jdu
uctít
památku
zemřelých - a lidé to prostě odkoukali.:):):)
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výlov se vydaly obě
6.třídy, a dokonce i 3.B
s paní učitelkou
Fišerovou.
Asi si říkáte proč žáci sedmých tříd navštěvují se
svým učitelem v rámci předmětu seminář a
praktikum ze zeměpisu hřbitov. A tady je odpověď.
Jako každý rok, tak se i letos naši sedmáci vydali na
hřbitov a získávali údaje, které si pečlivě zapsali.
Jaké údaje?
Zapisovali si
data narození
a úmrtí zde
pohřbených a
pak ve škole
sčítali kolik
let se
průměrně
v Ostravě dožívají muži a kolik ženy. Pro mě osobně
to bylo moc počítaní ( aspoň co si z minulého roku
pamatuji ), a tak jsem docela ráda,že tento rok mě
taková matematika nečeká. No a letošním
sedmákům vyšlo, že: muži, pohřbení na
vítkovickém hřbitově se dožili průměrně 61,1 let
a ženy pak 69,8 let. Dnes mi
tento věk připadá jako
úctyhodný, ale nevím, jak se
na to budu dívat, až se
k tomuto věku začnu
přibližovat. Nicméně
v porovnání
s celorepublikovým
průměrem výrazně
zaostávají jak muži, tak ženy.
Markéta Dobruská a Tereza Žídková

Výlov Jistebnických rybníků
Ani letos nás pan
zástupce nezklamal a
vydal se s námi na
exkurzi do Jistebníka.
Jedná se o exkurzi do
Chráněné krajinné
oblasti Poodří.
Součástí je i účast na
výlovu největšího rybníka na severní Moravě a pěší
přesun nejzajímavějšími lokalitami CHKO.
Spolu s ním na nás dohlížel i pan učitel Buchta. Na

Cestu tam jsme
absolvovali vlakem. Byla to zábava. Jednou jsme
přesedali ve Svinově a pak už jsme jeli rovnou do
Jistebníka. Po příjezdu jsme zjistili, že už se tam
sešlo velké
množství lidí.
K rybníkům jsme šli
po cestě a sledovali
jsme,co je kde
zajímavého.
Došli jsme až k místu, kde byli rybáři. V síti už měli
docela dost ryb. Poté nám pan zástupce říkal, proč
tady jsme, a my ho důkladně poslouchali a pak
jsme mu kladli naše dotazy.
Po krátké půlhodinové prohlídce jsme se přemístili
k menšímu rybníčku.
Tam pan zástupce chytal malé rybky a my jsme ho
sledovali. Co bylo potom, se nikomu nelíbilo orientace na mapě.
Každý našel
Jistebník, ale najít
přesně, kde se
nacházíme, bylo
horší. Měli jsme
několik pokusů, než
jsme se
zorientovali.
Cestou zpět jsme šli pěšky, ale nám to vůbec
nevadilo ( bahno,kaluže atd..). Velká skupina se
připojila do debaty s panem zástupcem, který držel
krok vepředu. Došli jsme až do Ostravy a nasedli na
autobus, kterým jsme se dopravili až k úřadu a od
něj pěšky ke škole na
oběd. Bylo to
zábavné a poučné.
Jsem si jistá, že i další
rok se vydáme na
výlov do Jistebníku.

Markéta Dobruská a Tereza Žídková
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Březinka cup
Letos, stejně jako každý rok,
pořádá naše škola florbalový
turnaj pro žáky 5.- 9. tříd.
V tomto roce se přihlásilo
rekordních 6 týmů.
Hraje se systémem každý s každým na jeden zápas
a poté play off a finále. Jelikož obsazení tělocvičny
nedává letos tolik možností, tak se všechna utkání
hrají ve čtvrtek nebo v pátek. Přijděte fandit v
těchto dnech svému družstvu!
Favority jsou pro letošní rok týmy All out a Tři
mušketýři. Uvidíme, zda tyto favorizované týmy
obstojí v konkurenci a dostanou se až do finále.

mohli podat zprávu. Zápas 1. B třídy mezi SK
Strahovice a FK Starou Bělou, za kterou nastupuje i
náš pan učitel, začal pro domácí Starou Bělou
vcelku dobře. Hosté se však brzy osmělili a vytvořili
si i pár nebezpečných šancí. Zejména jejich urostlý
a vytáhlý útočník nepopřál starobělské obraně
chvilku klidu ( viz. foto ). Soupeřovy nadějné šance
neskončily gólem jen díky tomu, že se jejich
útočnému hrotu „věnoval“ právě náš pan učitel.
Snaha Staré Bělé o zisk tří bodů vyvrcholila v závěru
zápasu, kdy se i náš pan učitel tlačil při
standardních situacích do pokutového území
hostů. I tato snaha však očekávaný vítězný gól
nepřinesla. Do otevřené obrany domácích
Strahovice několikrát zahrozily brejkem, nicméně
po závěrečném hvizdu svítil na ukazateli skóre stav
0 : 0. A to i zásluhou spolehlivého výkonu stopera
domácích – pana učitele Pytlíka.
Všem fandům fotbalu můžeme vřele doporučit
návštěvu některého z příštích utkání starobělských
fotbalistů a uvidět tak našeho učitele jinak, než za
katedrou ve škole. Navíc zážitkem je i fandění
skupiny místních asi 70ti letých rowdies. Nakonec
je dobře, že se skauti Barcelony nedostavili,
protože pak bychom našeho pana učitele mohli
sledovat tak leda na Nou Campu, či v televizi.
Lukáš Bobák

Momentka ze zahajovacího utkání mezi All out
a Třemi mušketýry
Lukáš Bobák

KDE BYLI SKAUTI FC BARCELONY 14. 9. 2013 ?
Poté, co se po škole roznesla zpráva, že náš
oblíbený učitel matematiky, pan Pytlík, hraje
závodně kopanou, šli jsme se na jeho vystoupení
na hřišti podívat, abychom vám o jeho výkonu

OXFORD ILLUSTRATOR
Dne 24. 10. 2013 proběhl na Základní škole v
Ostravě Porubě (K. Pokorného 1382) druhý ročník
anglicko-výtvarné soutěže s názvem Oxford
Illustrator.
Stejně jako vloni byl o soutěž velký zájem a
výtvarné učebny školy byly obsazené do
posledního místa. Přijelo 50 žáků z 19 ostravských
škol a soutěžili ve třech kategoriích.
Úkolem mladých výtvarníků bylo vytvořit ilustraci
na základě anglicky psaného textu. Porota
hodnotila jazykovou úroveň z hlediska obsahu
výtvarné práce v prvním kole, v druhém kole
hodnocení se pak zaměřila na výtvarné zpracování
a originalitu ilustrace. Velmi dobrá úroveň prací
svědčí o tom, že žáci základních škol rádi kreslí, ale
také studují angličtinu.
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Tvořivé dopoledne bylo ukončeno vyhodnocením a
předáním hodnotných cen, které vítězům předával
místostarosta Ostravy Poruby Jan Dekický . Letošní
ročník Oxford Illustrator proběhl za podpory
Městského obvodu Ostrava-Poruba a odměny do
soutěže věnoval také partner soutěže Oxford
University Press.
Žákům - ilustrátorům i jejich učitelům přejeme
mnoho zdaru a těšíme se na setkání v příštím roce.
http://www.zspokorneho.cz/index.php?option=co
m_content&view=article&id=365:oxfordillustrator&catid=55:kolni-akce&Itemid=67
Naši školu reprezentovaly 3 žákyně. Přivezli jsme si
zlaté místo, které nám vykreslila Nikol Jeřábková ze
7.třídy. Bohužel z každé školy mohl vyhrát jenom
jeden žák nebo žákyně. Moc gratulujeme Niki a
děkujeme i těm, co se zúčastnili. Doufáme, že i v

dalším roce nám opět někdo vykreslí zlaté místo.
Tereza Žídková
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