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CO SE UDÁLO PO VYDÁNÍ MINULÉHO ČÍSLA POŠKOLÁČKA? 

 

 

Dne 20. 10. 2015 jeli žáci 9. třídy na exkurzi do čističky odpadních vod ve Studénce. 

Do Studénky jsme přijeli ve 12:14 a ve 12:18 jsme vešli do areálu ČOV. U brány na nás čekal 

pán, který nás provedl areálem a všechno nám ukázal.  

Jako první jsme šli ke stroji, který sbíral všechny věci, které se dostaly do čističky 

omylem a nebyly zachyceny na předchozí cestě (např. hadry, ručníky,…). Strašně to tam 

zapáchalo a chlapci soutěžili, kdo vydrží déle nedýchat. Vedle toho byly provzdušňovací 

nádrže, které dodávaly kyslík kalům. Poté jsme vyšli ven a tam byly velké nádrže, které čistily 

samotnou vodu. V první nádrži se posílaly kaly na regeneraci do jiné. Ve druhé nádrži se voda 

provzdušňovala a ve třetí se sbíraly nečistoty z povrchu vody. Poté nám bylo ukázáno vodní 

čerpadlo, které čerpalo pročištěnou užitkovou vodu ven do řeky. Tato voda nebyla špinavá 

ani nezapáchala, ale přeci jenom nebyla pitná. Potom nám pán řekl pár informací ohledně 

čističky a ukončil prohlídku tím, že jsme si namazali ruce desinfekčním gelem a Jirka si 

vydesinfikoval i obličej.  

V 13:00 jsme odjeli vlakem zpět do školy a chlapci opět soutěžili, kdo vydrží nejdéle 

nedýchat. Paní učitelka Brožová už ztrácela nervy, tak nám to zakázala a tím skončila zábava. 

V ten moment už jsme byli na nádraží a šli jsme pro jídlo do večerky. Poté už jsme byli ve 

škole a pokračovala výuka. 

Marek Straka a Radek Šichor, 9. třída 

 

Dokážete ke schématu doplnit popisky? 
 

 

 

vyhnívací nádrž 

lapač písku 

dosazovací nádrž 

česlo 

strojní zhušťování kalu 

kalojem 

strojní odvodnění kalu 

lapač štěrku 

aktivační nádrž 

měrná šachta 

usazovací nádrž  
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Název listopad je odvozen od toho, že padá listí. 

 
 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI 

1. listopad 1781 zrušeno nevolnictví patentem císaře Josefa II. 

3. listopadu 1957 odstartoval do vesmíru Sputník 2 se psem Lajkou. 

4. listopadu 2004 byla v ČR zrušena branná povinnost (vojenská služba). 

7. listopadu 1811 se narodil český spisovatel Karel Jaromír Erben. 

8. listopadu 1620 bylo v bitvě na Bílé hoře poraženo stavovské vojsko. 

13. listopadu 2015 během série teroristických útoků v Paříži zemřelo 130 lidí. 

16. listopadu 2001 proběhla premiéra prvního filmu o Harrym Potterovi. 

16. listopadu 1810 se narodil český básník Karel Jaromír Erben. 

17. listopadu 1989 proběhl brutální zásah Policie proti studentské demonstraci v Praze. 

18. listopadu 1883 bylo znovu otevřeno Národní divadlo po požáru. 

26. listopadu 1346 byl Karel IV. korunován králem Svaté říše římské. 

28. listopadu 1944 byla v Osvětimi naposledy použita plynová komora. 

29. listopadu 1899 byl založen klub FC Barcelona. 

 

 

  Bitva na Bílé hoře byla součástí 

třicetileté války a stavovské vojsko 

zde bylo poraženo. Víte, jaký byl 

další osud stavovských vojáků?  
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Dne 6. listopadu šla 8. a 9. třída na výlov. Po velké přestávce jsme se dozvěděli, že 

budeme muset vzít s sebou 1. třídu. Vybrali jsme si jednoho až dva prvňáky a šli jsme do 

šatny, museli jsme jim pomoct obléct se, a potom jsme vyrazili k rybníku. Už od Oázy jsme 

uviděli první stánky. Prošli jsme celou hráz, až jsme došli k místu výlovu. Viděli jsme plno ryb 

např. kapra, lína, sumce… Měli jsme půl hodiny na porozhlédnutí se po stáncích a někteří 

jsme si koupili langoše, pendrek, dětský punč, cukrovou vatu, perníky apod. V 11 hodin jsme 

měli sraz mezi stánky a šli jsme zpátky do školy. Museli jsme vysvléct naše prvňáky 

a dohlédnout na ně, aby šli na oběd… I my jsme si zašli na oběd a pak jsme se šli opět učit. 

Marek Holaň a Tomáš Uhl, 8. třída 

 

 

 

Byl to pěkný podzimní den a žáci celé školy si exkurzi na výlov rybníka Bezruč užili. Na 

místě bylo mnoho lidí, místních i cizích, i dětí z jiných škol. V místě výlovu dětem pan 

Šeděnka ochotně ukázal různé ryby. Všude kolem byly také stánky, kde si děti koupily různé 

dobroty i hračky. 

Výlov se velice podařil! 

 

Dokážete zjistit rozlohu rybníka Bezruč? 

Samozřejmě můžete hledat na internetu  
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Dne 3. listopadu se konal první blok preventivních programů, které přímo ve škole 

provádí lektoři centra Renarkon. Tentokrát se zážitkových seminářů zúčastnili žáci první až 

šesté třídy. Všechny semináře byly zaměřeny na konkrétní věkovou skupinu, a proto byly pro 

každou třídu jiné. Někteří se hravou metodou dozvěděli o sebepoznání, lidských vlastnostech 

a modelech chování, jiní o schopnosti navazování vztahů a utváření tolerantních postojů 

k druhým. Další programy byly zaměřeny na komunikační dovednosti, řešení konfliktů, 

skupinovou spolupráci a vztahy ve třídě.  

Všem se programy líbily a děti se už teď těší na další blok.  

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí 16. 11. 2015 u nás v tělocvičně vznikla modrá kupole. Bylo to mobilní 

planetárium. Žáci 1. až 5. ročníku zhlédli program s názvem „Přátelé uvnitř našeho těla“, 

starší žáci pak program „Původ života“. 

Mladší žáci se dozvěděli například, že mozek funguje 24 hodin, i když spíme, jak se 

bakterie dostanou do těla, jak jsou důležité bílé krvinky, co vše může způsobit virus 

v žaludku, že srdce je sval, o který se musíme starat, jak vypadají plíce apod. 

Planetárium se dětem moc líbilo, ale program by mohl být delší, 25 minut jim 

připadalo málo. 

Mgr. Eva Smolanová  
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V pátek 20. listopadu 2015 jeli žáci 1. až 5. třídy za poznáním do Opavy. Měli zde 

připravenou exkurzi ve Slezské tvorbě, kde viděli, jak se vyrábí foukané skleněné ozdoby. 

Dále měli objednané divadelní představení ve Slezském divadle, a to muzikál Mrazík. 

Plní dojmů z Mrazíka a obklopení dárečky, které si děti koupily ve firemní prodejně 

Slezské tvorby, jsme se po 13. hodině vrátili zpět do školy. 

Mgr. Eva Smolanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 24. listopadu jsme jakožto 9. třída základní školy T. G. Masaryka jeli do 

Moravskoslezského divadla Jiřího Myrona na divadelní představení s názvem Postřižiny. 

Přijeli jsme na ostravské Hlavní nádraží a z nádraží jsme jeli šalinou na zastávku Elektra, 

odkud jsme došli na Masarykovo náměstí – všichni, jak jinak, než v oblecích - a dali jsme si 

kafe v KFC. 

Divadlo jsme měli na 10 hodin. Představení se nám všem 

líbilo, teda kromě paní učitelky Kurečkové a její kamarádky. 

Divadelní představení je zpracováno podle knihy Bohumila 

Hrabala, podle které byl natočen také film.  

Po představení jsme si zašli překvapivě zase do KFC na 

něco malého na zub. Tady se Markovi podařilo položit bundu 

vedle senzoru na mytí rukou, a potom se to pokoušel sušit 

v sušáku na ruce.  

Domů jsme přijeli kolem půl druhé, a jelikož jsme měli 

podpisy od rodičů, tak jsme šli hned domů. 

Jiří Tyleček a Radek Šichor, 9. třída  
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Dne 26. listopadu v devět hodin dopoledne vypuklo na naší škole preventivní požární 

cvičení. Voláním „hoří“ jsme se ve všech učebnách v průběhu druhé vyučovací hodiny 

dozvěděli, že se máme co nejrychleji přesunout před budovu školy. Žáci rychle nechali práce 

a seřadili se u dveří tříd, učitelky vzaly třídní knihy a klíče a všichni se vydali do šaten. Protože 

se jednalo o trochu jiné cvičení než obvykle, museli se všichni přezout a obléct si bundy, aby 

venku nezmrzli. I přes nezvyklou situaci jsme měli skvělý evakuační čas . 

Během toho, co se všichni venku seřazovali, zapínali bundy a zavazovali boty, přijeli 

jistebničtí dobrovolní hasiči a hned v zápětí profesionálové. V rychlosti se domluvili na 

organizaci zásahu, natáhli hadice, pobrali vše potřebné a vběhli do školy. Po prohledání celé 

budovy vyvedli ven Davida, jakožto figuranta uvězněného v „hořící“ škole.  

Po ukončení zásahu, který se vším všudy trval bezmála tři čtvrtě hodiny, jsme si mohli 

ještě prohlédnout výbavu obou hasičských aut a konečně se vrátit zpět do tříd.   

Mgr. Jana Kocichová 
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a) strávení svátků s mojí 
rodinou 

b) dárky 

c) sníh 

d) večeře 

e) pohádky 

 

 

 
 

Dne 27. 11. 2015 proběhla významná akce obce Jistebník, 

a to „Rozsvícení vánočního stromečku“ před kulturním domem. 

Celá základní škola se na tuto akci již dlouho připravovala 

a těšila. Žáci pilně vyráběli výrobky s vánoční tématikou k prodeji, 

zpívali koledy, které zazněly u stromečku a podobně. 

Pan starosta popřál návštěvníkům vše nejlepší do nového 

roku 2016 a stromeček se rozsvítil. Pak už se jen zpívalo, hrálo, 

besedovalo a radovalo. 

V Kulturním domě byly připraveny tvořivé dílničky pro 

malé i velké dětičky, hudební program žáků školy i vystoupení 

dětí ze školky. Lidé si zde mohli koupit třeba perníčky, medovinu, 

adventní věnce. Prostě vše, čím se chtěli potěšit. 

Mgr. Helena Machytková 

 

 
 

Co je pro tebe nejdůležitější o Vánocích? 

 
 
a) strávení svátků s mojí rodinou 67 

 

      b) dárky 23 
       c) sníh 16 
       d) večeře 8 
       e) pohádky 9 
       f) nezajímají mě 4 
        

kolektiv 9. třídy 

 

Vypište alespoň pět předmětů, které jsou tradičním symbolem Vánoc. 
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Macbeth – klasické drama 

Nové filmové zpracování klasického Shakespearova dramatu. Macbeth je obávaný skotský 

válečník, který se neleká zuřivých bitev. Když na vřesovišti vyslechne věštbu, že bude příštím 

králem, uvěří. Netuší, jak velkou cenu bude muset zaplatit. Cestu ke koruně dláždí smrt 

a úklady, které nakonec pohltí Macbetha i jeho ctižádostivou ženu. 

Velice napínavý film plný bojovných scén. V hlavních rolích oscaroví herci.  
 

Hodný dinosaurus – animovaná komedie 

Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši 

planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Jedná se 

o dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus 

jménem Arlo spřátelí s člověkem. 

Nádherně zpracovaný film, kde se člověk stává „domácím mazlíčkem“ dinosaura. 
 

Steve Jobs – životopisné drama 

Životopisný film o Stevu Jobsovi, jedné z největších osobností počítačového průmyslu a tvůrci 

značky Apple. Příběh zobrazuje lidské monstrum, které šikanuje své podřízené za neplnění 

nesplnitelných příkazů. Ztvárnění ukazuje všechny stránky Jobsovy osobnosti. 

Kdo by nechtěl vědět, v čem spočívá kouzlo počítačového průmyslu? 
 

Hunger Games: Síla vzdoru 2. část – sci-fi thriller  

Dlouho očekávané pokračování posledního dílu je tady. Tentokrát 

nejde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost obyvatel celého 

Panemu. Konečné zúčtování s nenáviděným prezidentem Snowem se 

blíží. Reprodrozd Katniss spolu se skupinou nejbližších přátel, včetně 

Peety, povede rebely v jejich boji za svobodou. 

Ani tentokrát nebudete ochuzeni o napínavost a dobrodružnost. 
 

Malý princ – animovaný fantasy film 

Adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Maminčin plán na výchovu 

holčičky naruší dobrosrdečný soused, letec, který holčičce představí neobyčejný svět, jež mu 

před dávnou dobou ukázal Malý princ. Ve světě, kde je vše možné, začne pro malou holčičku 

kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti, na které znovuobjeví své dětství a zjistí, že 

skutečně může vidět jen srdcem. 

Můžete se těšit na krásné zpracování inspirované knižní předlohou. 
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SAMETOVÁ REVOLUCE 

Je označení období politických změn v Československu 

mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly 

k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení 

na pluralitní demokracii. K urychlení změn přispěl rozpad 

bývalého Východního bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva 

s ekonomickou a politickou situací v zemi. Vyjma událostí ze 17. 

listopadu, kdy byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností, 

nebyla revoluce provázena násilím a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. Pro 

svůj nenásilný charakter se tato revoluce označuje jako „sametová revoluce“. Ačkoliv nebylo 

pro převzetí moci použito násilí, výsledkem byla hluboká, revoluční, celospolečenská změna. 

V roce 1989 došlo po dalších nátlacích a protestech proti vládě k legalizaci Solidarity 

a k částečným svobodným volbám, které drtivě vyhráli nekomunističtí zástupci, čímž se 

odstartoval dominový efekt pádů komunistických režimů ve střední Evropě. 

Lukáš Chytil, 7. třída (kopie z wikipedie) 

 

MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA 

17. listopad je připomínkou tragických událostí, k nimž došlo 

v roce 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Vše začalo 28. října 

v Praze, kdy byl během poklidné demonstrace zatčen student Jan Opletal. 

Následovala řada studentských demonstrací, při nichž policisté stříleli 

nejen pro výstrahu, ale také proti demonstrantům. Stalo se, že 

propuštěný Jan Opletal byl postřelen a následně zemřel. Další událostí 

bylo usnesení Adolfa Hitlera o uzavření českých vysokých škol a následná 

poprava vedoucích pracovníků těchto škol. V noci z 16. na 17. listopadu bylo 1500 studentů 

zatčeno a převezeno do koncentračních táborů, které opustili až v letech 1942 a 1943. 

Mezinárodní den studentstva byl vyhlášen v Londýně roku 1941 a je to jediný 

mezinárodní den českého původu. 

Mgr. Jana Kocichová 

 

V české historii jsou dva významní studenti, kteří dali svůj protest proti 

společnosti najevo v roce 1969. Zjistěte, jak se jmenovali a jak zemřeli.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_socialistick%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_blok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce#17._listopadu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce#17._listopadu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_bezpe%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominov%C3%BD_efekt
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Domalujte sněhulákovi sněhové koule a nezapomeňte, že je bílá zima a všude sněží. 
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Najděte cestu od kmene stromu k hvězdičce. 

  Vánoční stromeček 

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, 

maminka u stolu jablíčko rozkrojí. 

A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku, 

co byla schovaná v červeném jablíčku. 
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Měsíc plný pohody a vánočního veselí.  

Od začátku prosince až po Štědrý den nás provází advent.  

 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI 

3. prosince 1967 proběhla první úspěšná transplantace lidského srdce. 

4. prosince 1941 dorazil do terezínského ghetta první transport Židů. 

6. prosince 1774 zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku. 

7. prosince 1941 proběhl útok na Pearl Harbor – USA vstupuje do 2. světové války.  

11. prosince 1946 byl založen UNICEF (Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci). 

16. prosince 1944 začala německým útokem bitva v Ardenách. 

17. prosince 1989 byl v USA odvysílán první díl seriálu Simpsonovi. 

17. prosince 1887 se narodil český malíř Josef Lada. 

18. prosince 1868 bylo ve Spojených státech amerických zrušeno otroctví. 

19. prosince 1916 proběhla bitva u Verdunu (nejkrvavější bitva 1. světové války). 

20. prosince 1924 byl Adolf Hitler odsouzen za velezradu k pěti letům vězení (propuštěn). 

23. prosince 2011 proběhl v Praze pohřeb bývalého prezidenta Václava Havla. 

29. prosince 1989 byl zvolen Václav Havel československým prezidentem.  

29. prosince 2004 zemřel Železník, dostihový kůň, čtyřnásobný vítěz Velké pardubické. 

 

Najděte, ve které evropské zemi  

bylo zrušeno otroctví nejpozději. 

Zjistěte alespoň 5 informací o organizaci UNICEF. 
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Dne 1. 12. 2015 se konala v základní škole tvořivá dílnička 

pro předškoláky a děti z 1. třídy s názvem „Perníková chaloupka“. 

Kdo je čekal v tělocvičně? Přece ježibaba a Jeníček 

s Mařenkou, kteří plnili s dětmi úkoly. Například přeskakovali 

vodní příkop, jezdili po lopatě, lezli na strom podívat se, kde je 

světýlko a podobně. Všechny děti úkoly splnily bezezbytku, byly 

odměněny sladkou odměnou a jako šťastný konec si všichni 

společně zatancovali. 

A kde je ta tvořivá dílnička? Přece v 1. třídě, kde si děti nazdobily své perníčky, které 

si vzaly domů. Pak ještě vyzdobily papírové perníčky na střechu chaloupky. Ta je bude vítat, 

až předškoláci přijdou k zápisu do 1. třídy. 

Všem se tvořivé hravé odpoledne líbilo a my učitelé se těšíme na šikovné předškoláky 

u zápisu do 1. třídy. 

Mgr. Helena Machytková 

 

 

 

V pátek 4. prosince se žáci 9. třídy přestrojili za Mikuláše, čerty a anděly a v průběhu třetí 

vyučovací hodiny nadělovali dobroty ostatním dětem školy. Pro každého žáka byl připraven balíček 

dobrot, které nachystali v jídelně. Pro ty, kteří Mikulášovi zazpívali nebo zarecitovali, byl navíc 

připraven bonbón nebo lízátko. Nejmenší děti se samozřejmě bály, a tak naslibovaly hory doly, jak 

budou hodné a podobně. Sotva se za čerty zavřely dveře, už zase řádily jako by nic  

Mgr. Jana Kocichová 
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Dne 4. 12. 2015 se uskutečnil výlet 8. a 9. třídy na Černou louku do Ostravy na veletrh 

Učeň, školák, středoškolák. Zájezd byl organizován paní učitelkou Brožovou a Kocichovou.  

Jakmile jsme přijeli na výstaviště, bylo tam na výběr mnoho škol nejen 

z Moravskoslezského kraje. Dostali jsme brožurky s informacemi o určitých školách, které by 

se nám mohly líbit. Všech jsme se mohli zeptat na informace ohledně studia, přijímaček 

a podobně. Bylo tam mnoho zajímavých škol. Ukazovali nám mnoho pokusů a různých věcí, 

které se na školách učí. Většina žáků si nechala udělat účes u paní kadeřnice (studentky), 

děvčata se nechala i nalíčit. Po ukončení programu na výstavišti jsme šli na ostravské 

náměstí, polovina žáků šla do KFC, ostatní šli do LASA. 

Domů jsme přijeli vlakem až ve čtyři, ale byli jsme plní dojmů a informací. 

Tomáš Vavřík a Jan Fiala, 8. třída 
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Fallout 4 – střílečka s hlubokým příběhem 

Zajímavý příběh v otevřeném světě, kde je člověk a pes nerozlučitelnou dvojicí, vám přinese 

svobodu. Snadno si můžete vytvořit unikátní postavu, vylepšovat své schopnosti a rozvíjet 

vlastní herní styl. Z nasbíraných věcí můžete postavit zbraň, brnění i vlastní dům. Grafika hry 

se místy posouvá až k dokonalé realitě. Intenzivní souboje z pohledu 

první nebo třetí osoby lze zpomalit v čase a lépe tak naplánovat své 

útočné akce.  
 

Rainbow Six Siege – klasická střílečka 

Ve hře se postavíte do role vojenské policie a teroristů. Díky detailnějším animacím, propracované 

fyzice a neskutečné destrukci prostředí se budete cítit jako v realitě. Tvůrci hry vsadili na herní 

mechaniku multiplayerového titulu se zničitelným prostředím. 
 

Anno 2205 – budovatelská strategie 

Tvůrci se rozhodli hru zasadit do vzdálené budoucnosti roku 2205. Zemi ovládají gigantické 

korporace a tak se i ta vaše musí postupně vypracovat. Na počátku vaší výpravy je vždy 

globální kosmodrom, z kterého vyráží první plachetnice hledat nové kolonie, které budete 

osidlovat. Vše ve hře je plně ekologické a občas si užijete i trable s obyvateli. Lepšímu 

obyvatelstvu nestačí k životu elementární suroviny. Pro setrvání a hlavně spokojenost 

vyžadují pestřejší paletu předmětů. Jednoduše řečeno, jsou navyklí na 

určitý komfort. Pro udržení pořádku se musíte vydávat k jiným 

korporacím a zde vznikají opravdu velké konflikty, které beze zbraně už 

nevyřešíte. 
 

Call of Duty: Black Ops 3 – klasická střílečka 

Další díl ze série populárních stříleček zaměřených na tajné vojenské jednotky pro speciální 

nasazení, takzvané Black Ops. Tentokrát se podíváte do relativně blízké budoucnosti, v níž se 

stírají hranice mezi lidstvím a moderními technologiemi. Co myslíte? Je správné, aby člověk 

nahrazoval části svého těla biomechanickými součástkami za účelem překračování vlastních 

limitů? Nevíte, vyzkoušejte, jak to bude působit na vašeho hrdinu. 

 

Star Wars: Battlefront – klasická střílečka 

Přináší akční zážitek ze světa Star Wars.Tvůrci Battlefield série 

ze studia DICE nám přinášejí epické multiplayerové bitvy o 

kultovní planety a je jedno kterou stranu si zvolíte - ať Rebely 

nebo Impérium, každý má jedinečný arzenál a styl boje! 
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Doplňte správně anglická slovíčka a přečtěte si vtip. 



19 
 

  



20 
 

Vánoce, vánoce přicházejí… 

To jsou slova známé písničky, která když se hraje a zpívá, tak to 

znamená, že Vánoce jsou už opravdu přede dveřmi a pro děti školou 

povinné to také znamená dárečky pod stromečkem, koledy a vánoční 

prázdniny. 

My ve škole si atmosféru Vánoc vytvoříme v pondělí 21. 12.  

u velkého společného stromečku. Budou se zde zpívat koledy, 

recitovat básničky a všichni si užijí klid a pohodu. Pro žáky 1. stupně je 

připraven program s názvem „Poselství křesťanských Vánoce: Cesta za 

hvězdou a Vánoce v hudbě“. 

Mgr. Eva Smolanová 

 

 

 

 

Lití olova: Nad plamenem či na kamnech se roztaví kousek olova, které se posléze najednou 

vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě ztuhne, přítomní usuzují, co 

dotyčného čeká. Svobodné dívky se v něm snaží rozeznat tvář či monogram toho, kdo je jim 

určen. 

Rozkrojené jablíčko: Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko, napříč, tedy 

kolmo na stopku. Kdo ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých jadérek, 

může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, čekají 

ho nemoci. A když místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku, hrozí 

nejhorší.  

Skořápkové lodičky: Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných polovin 

skořápek se připevní maličká svíčka  - nejsnáze  pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička 

se zapálenou svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní 

dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. 

Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při břehu, 

zůstane doma. 

Michal Křepelka, 6. třída 

  



21 
 

 

 

V průběhu listopadu proběhla ve škole výtvarná soutěž s názvem „Malujeme 

podzim“. Žáci byli pilní a z domu přinesli mnoho krásných obrázků i výtvorů. Kromě učitelek 

hodnotili soutěž také žáci z žákovské samosprávy (předsedové tříd). Výhercům soutěže byly 

předány odměny. Ještě jednou gratulujeme. Výsledky byly následující: 

Výkresy 1. třída 

1. místo Tereza Razimová 

2. místo Klaudie Štellnerová 

3. místo Veronika Richtárová 

 

Výkresy 2. – 5. třída 

1. místo Daniel Zdražil 

2. místo Eliška Tomíčková 

3. místo Kateřina Buchová 

Dekorace 1. stupeň 

1. místo Natálie Bendová 

2. místo Jiří Válka 

3. místo Adéla Matějová 

 

Výkresy 2. stupeň 

1. místo Tereza Appelová 

2. místo Michaela Zdražilová 

3. místo Leontýna Fialová 

 

V současné době probíhá ve škole výtvarná soutěž s názvem „Vánoční dekorace“.  

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE SNAŽÍ  

 

 

 

Poškoláček je vydávaný školou pro Vás, žáky naší základní školy, a vaše rodiče. Jeho 

prostřednictvím se vzájemně informujete o tom, co všechno se ve škole událo, co jste 

společně zažili, jaké novinky jste se dozvěděli, kam jste se se školou podívali a také jakých 

soutěží jste se zúčastnili. V minulém čísle Poškoláčka byla vyhlášena „Soutěž s Poškoláčkem“. 

Jediným soutěžícím, a tedy i vítězem, se stala NATÁLIE FIALOVÁ (7. třída), která vyhrála 

mimoňské JOJO. 

Stejně jako v minulém čísle i v tomto naleznete na některých stránkách časopisu 

otázky pro zvídavé hlavičky. Pokud se Vám podaří, na tyto otázky nalézt odpovědi, můžete 

je odevzdat Mgr. Janě Kocichové, a to nejpozději do 30. ledna 2016. Soutěžící, který odevzdá 

nejvíce správných odpovědí, bude zveřejněn v příštím čísle Poškoláčka a získá odměnu. 

Doufám, že se Vás zúčastní hodně ;-) 

Mgr. Jana Kocichová 
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Jedná se o druhý ročník výtvarné soutěže. Inspirativní návštěvu ve Světě techniky 

jsme už absolvovali a teď je to na vás, děti. Doma namalujte nebo vytvořte cokoliv, co je 

inspirované Světem techniky. Může jít o celou výstavní budovu, o areál Dolní oblasti Vítkovic 

nebo o jednotlivou část výstavy. Jednoduše cokoliv, co vás napadne. Fantazii se meze 

nekladou. Můžete vyrobit jakýkoliv trojrozměrný objekt, plastický obrázek nebo obyčejnou 

malbu či kresbu libovolnou technikou. Nemusíte tvořit sami, povolená jsou i kolektivní díla. 

Důležité je, aby se výsledné dílo dalo nějakým způsobem pověsit. 

Školní kolo proběhne v průběhu ledna, proto své práce odevzdávejte do 15. ledna 

2016. Nejlepších osm děl bude na konci ledna odesláno do veřejné soutěže ve Světě 

techniky, kde budou také od února do konce března umístěna ve veřejné soutěžní výstavě 

a hodnotit je budou návštěvníci areálu (mohou i vaše rodiny a blízcí). 

Vyhlašuje se zvlášť kategorie 1. stupeň, 2. stupeň, kolektivní práce a mimořádné ceny 

ředitele Světa techniky a ředitele Dolní oblasti Vítkovic. Ceny jsou hodnotné a výtvory 

zůstanou ve Světě techniky vystaveny až do konce srpna 2016. 

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím všechny, kdo píšou články do Poškoláčka, posílejte je v elektronické podobě na můj 

e-mail kocichova@seznam.cz, do předmětu napište „Poškoláček“. Maximální délka článku může být 

jedna strana A4, a pokud je to možné, přiložte i fotky z konané akce. Články do příštího čísla časopisu 

posílejte nejpozději do 10. února. Každý autor zveřejněného příspěvku bude odměněn sladkou 

drobností  
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