
 

 

 

 

 

  

POŠKOLÁČEK 

září/říjen 

2015 



2 
 

 

 

 

 

ZÁŘÍ 
 První školní den očima deváťáků 

 Ahoj první třído!!! 

 Dopravní hřiště Odry 

 Soutěž mladých zoologů 

 Exkurze na obecním úřadě 

 Návštěva obecní knihovny 
 

ŘÍJEN 
 Sběr papíru 

 Projekt Mistr Jan Hus 

 Exkurze do Světa techniky 

 Přírodovědný klokan  

 Dlabání dýní 
 

DALŠÍ ČÁSTI 
 Filmové premiéry, které stojí za to 

 Pro nejmenší 

 Podzimní křížovky 

 Významné svátky 

 Novinky ze světa PC her 

 Sběr víček pro Natálku 

 Soutěžili jsme…  

 Soutěž s Poškoláčkem 
 

ZODPOVĚDNÍ REDAKTOŘI: 

Mgr. Jana Kocichová 

Svatava Dreslerová 

Mgr. Naděžda Richtárová 

  

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník 
Poškoláček září/říjen 2015 



3 
 

 

 

 

Začíná období podzimní sklizně.  

Kromě ovoce a brambor dozrává vinná réva a chmel, z nichž se vyrábí víno a pivo. 

Pořádají se vinobraní, slavnosti piva i vína a burčákové festivaly.  

 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI 

1. září 1939 přepadli Němci Polsko a vypukla druhá světová válka. 

2. září 1347 byl Karel IV. na Pražském hradě korunován českým králem. 

2. září 1666 vypukl v Londýně velký požár, který zničil přes 10000 budov. 

8. září 1841 se narodil hudební skladatel Antonín Dvořák. 

10. září 1898 byla zavražděna rakouská císařovna přezdívaná Sisi. 

11. září 2001 se uskutečnily teroristické útoky v USA (pád „dvojčat“). 

14. září 1937 zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident. 

19. září 1922 se narodil čtyřnásobný olympijský vítěz, český atlet Emil Zátopek. 

28. září 935 byl ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem kníže Václav (později svatý). 

29. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda. 

 

 

 

 

 

 

Poznáte tyto významné muže české historie? 
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Marek Straka alias Holub 

První den školního roku jsem vnímal pozitivně. Jelikož jsem ještě 2 týdny byl u moře, tak jsem šel až 

na konci 2. týdne školy, tak jsem si musel hodně sešitů půjčit a dohánět. Navíc jsem to málem nestihl 

a přišel jsem za pět minut dvanáct. Ale překvapil mě dobrý kolektiv. 

 

Michal Kovalčík alias Majkl 

Když jsem šel poprvé do školy, nevnímal jsem to. Těšil jsem se na všechny. Potom to rychle přešlo. 

 

Lucie Mikulová alias Lucinka 

Už od prvních dní prázdnin jsem se strašně moc těšila do školy. Asi to bylo tím, že jsem tu dobu zde 

nebyla. Když jsem šla 1. den do školy, poprosila jsem kamaráda, aby šel se mnou. Asi po dvou dnech 

mě přestalo bavit naši školu navštěvovat. 

 

Jiří Tyleček alias Tylec 

Vnímal jsem to jako normální začátek školního roku. Ve škole to bylo stejné. Těším se na skupinovou 

fotku i jako nejstarší žáci. 

 

Radek Šichor 

Na první školní den jako deváťák jsem se docela těšil. Do školy jsem šel s Lucií Mikulovou. Jako 

deváťák jsem si říkal, že už bych mohl mít aspoň trochu respekt. Bál jsem se toho, že už příští rok jdu 

někam jinam. 

 

Adéla Martínková alias Aďa 

Z prvního dne jsem byla nervózní, ale nakonec to dopadlo jako každý rok. Překvapilo mě, že dotyčný 

žák propadl, protože jsem si myslela, že opravné zkoušky zvládl. Myslím si, že tento rok máme celkem 

dobrý kolektiv. 

 

David Pasker alias Klaxon 

První den školy jsem vnímal pozitivně, jakožto nejstarší žáci školy jsme se každý určitě cítili 

povzneseně nad situací, jelikož nás čeká poslední rok na základní škole. Moc jsem se těšil na 

spolužáky a věřte nebo ne, i na celý učitelský sbor. Samozřejmě všechno jednou končí a moje nadšení 

z nového školního roku skončilo stejně rychle, jako začalo. 

 

Kristýna Máchová 

První den posledního školního roku byl pro mě hodně emotivní. Jednu chvíli jsem se chtěla smát, za 

chvíli se mi chtělo brečet. Hlavou mi běžely všechny vzpomínky na uplynulých 8 let. Říkala jsem si, že 

jsme nejstarší třída, že teď čekají přijímačky nás. I tak se pořád cítím jako ta malá kudrnatá holka, 

která se pořád styděla. Moc rychle to uteklo. 
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V úterý 1. září byl zahájen školní rok 2015/2016. Pro žáky prvního ročníku začal 

slavnostním zahájením, které proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu v Jistebníku. Starosta 

obce p. Josef Voral přivítal všechny přítomné a představil učitelku prvního ročníku paní 

Mgr. Ivu Součkovou. Po hudebním vystoupení, které připravila paní učitelka Danka Němcová, 

učitelka ZUŠ ve Studénce se svými žáky, následovalo slavnostní představování prvňáčků. Žáci 

dostali dárky, které jim předaly za Obecní úřad p. Jarmila Hurníková a za SRPŠ p. Jarmila 

Tylečková.  

Po společném fotografování se prvňáčci se svými rodiči přemístili do budovy základní 

školy. Tam už na ně čekali starší spolužáci ze 7., 8. a 9. ročníku, představili se jim, předali 

dárek, zašli s nimi do šatny a pak je odvedli do první třídy, kde se usadili do lavic a čekali na 

ostatní spolužáky a jejich rodiče. Paní učitelka žákům rozdala učebnice, sešity a další školní 

potřeby. Pak už následovala krátká informativní schůzka pro rodiče a školní rok byl zahájen. 

ředitelka školy Mgr. Šárka Storzerová 

Podaří se vám zjistit, který prvňáček je nejmladší? 
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Dne 21. 9. 2015 se uskutečnil školní výlet do Oder na dopravní hřiště. Zúčastnila se 

4. a 5. třída. Jeli jsme autobusem s paní učitelkou Smolanovou a Storzerovou. 

V šatně jsme měli sraz v 7:10 hodin. Autobus na nás čekal u hospody Oáza 

v 7:20 hodin a vyjížděli jsme v 7:30 hodin. 

Za půl hodiny jsme byli na místě. Jakmile jsme dorazili na místo, čekal nás tam pan 

instruktor. Přešli jsme do učebny a tam nám vysvětloval dopravní značky, jak se máme 

chovat na silnici jako chodci, správný způsob jízdy na silnici. 

Po krátké přestávce a po svačině jsme měli sami možnost vyzkoušet si jízdu na kole na 

dopravním hřišti. Byli jsme rozděleni do tří skupin a prošli jsme si trasu. Každá skupinka 

dělala něco jiného, a tak jsme se všichni vystřídali. Poté nám instruktor pustil semafory a dal 

nám pokyn, že můžeme jezdit sami. 

Při cestě zpět do školy jsme si povídali o tom, komu se na dopravním hřišti líbilo. 

Pro všechny to byl podařený výlet, který nás naučil, jak je důležité dávat pozor na 

dopravní značky na silnici, a také jak se chovat, aby se nikomu nic nestalo. 

Linda Hudcová a Filip Stiler, 4. třída 
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Dne 24. 9. 2015 ve čtvrtek jeli žáci 4. třídy (Natálie Bendová, Filip Stiler) a žáci 5. třídy 

(Denis Willert, Dalimil Kříbek, Tereza Kratochvílová, Monika Štábová) na soutěž do ZOO 

Ostrava. Mělo nás jet celkem sedm, ale jedna žákyně onemocněla. 

Soutěž byla o vědomostech, orientaci v terénu, rychlosti v běhání a plnění úkolů na 

stanovištích, a zejména také o domluvě mezi kamarády. Po soutěži jsme si mohli projít 

zoologickou zahradu a podívat se na zvířata. 

Této soutěže se zúčastnilo 72 družstev z našeho kraje a my jsme byli 29. Skvělé 

umístění!!! 

Tereza Kratochvílová a Monika Štábová, 5. třída 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, jaké zvíře je zobrazeno od 

roku 2005 v logu ostravské ZOO?  

Zkuste zjistit, proč logo obsahuje 

zrovna toto zvíře. 
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V úterý 29. 9. 2015 se šli třeťáci 

podívat na Obecní úřad. Žáci viděli 

pracovníky úřadu, a to paní ekonomku, 

matrikářku. Pracovnice nám povídaly o práci 

na úřadě a jak je úřad pro občany důležitý.  

Pan starosta nás přijal ve své 

pracovně. Tam jsme viděli leteckou mapu 

Jistebníka, územní plán i znak. V budově 

úřadu jsme byli v místnosti rozhlasového 

centra i v obřadní síni. 

Matěj Hopp a Adéla Matějová, 3. třída 

 

 

 

 

 

V úterý 4. 10. v době vyučování žáci 

3. a 5. třídy šli navštívit knihovnu 

v Jistebníku. Paní knihovnice nám přečetla 

úryvek z knížky, pak nám vysvětlila 

a ukázala, kde hledat knihy, jak se k nim 

chovat. No a pak již nastal čas k tomu, že si 

můžeme sami vybrat knížku a vzít si ji 

s sebou domu na přečtení. 

Paní Majerová měla pro nás 

nachystanou sladkou odměnu. 

Matyáš Klepek, 5. třída 
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Hotel Transylvánie 2 – animovaná komedie 

Dracula otevírá brány svého hotelu i lidským návštěvníkům a snaží se 

převychovat svého vnuka. K tomu na návštěvu do hotelu přijíždí Dracův 

rozmrzelý a velmi, velmi, velmi staromódní otec Vlad. Nastává dokonalá 

mela, ze které by dost možná i upírovi ztuhla krev v žilách. 

Zdařilé pokračování prvního dílu, které opravdu pobaví. 
 

Labyrint: Zkoušky ohněm - sci-fi, akční thriller  

Sluneční erupce sežehly Zemi na popel a proměnily ji v pustinu. Světové vlády se zhroutily 

a s nimi i řád a právo. Thomas a jeho přátelé musí rychle najít bezpečné útočiště v zemi 

nepředstavitelných překážek, kde jde neustále o život. 

Film v zajímavém prostředí napínavý od začátku až do konce.  
 

Everest – dobrodružné drama podle skutečné události 

Film zaznamenává jednu z nejtragičtějších expedic na nejvyšší vrchol 

světa. Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se stávají oblíbenou 

turistickou destinací. Nevyzpytatelnost počasí mění klíčovou otázku 

„Podaří se nám horu zdolat?" na otázku mnohem zásadnější. 

„Dokážeme přežít?" 

Během filmu prožijete neskutečné mrazení, strach, smutek i bezmoc.  
 

Purpurový vrch – fantasy horor 

Film o mladé ženě s literárním talentem, která od dětství vídá ducha své matky. Jako 

novomanželka se dostává na Purpurový vrch, kde se necítí jako doma. Prožívá spoustu 

děsivých vizí a pociťuje nenávist své švagrové. Edith je sice k smrti vyděšená, zároveň ji ale 

zvědavost nutí odhalovat tajemství, které se dům snaží pohřbít.  

Klasický duchařský/lekací horor s inovativní zápletkou – čekala jsem více. 
 

Fakjů pane učiteli 2 – teenagerská komedie 
Díky pevným nervům a drsnému chování uspěl bývalý zločinec a současný 

samozvaný učitel Zeki Müller u studentů, jimiž je nyní milovaný. V novém 

díle se dostává se třídou na zahraniční studia do Thajska, kde se setká 

s jiným pedagogem a jeho třídou šprtů. Jak se bývalý trestanec Zeki 

vypořádá s nevyrovnaným soupeřením? 

Od druhé poloviny října v kinech.  
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Vybarvěte podzimní obrázek. 
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Pokračuje období podzimní sklizně a koná se tradiční posvícení. 

 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI  

1. října 1964 zahájil svůj provoz vysokorychlostní vlak v Japonsku (Šinkansen). 

12. října 1492 přistál Kryštof Kolumbus na Bahamách a objevil tak Ameriku. 

19. října 1944 zemřel v Osvětimi český spisovatel Karel Poláček. 

24. října 1648 byl podepsán Vestfálský mír, čímž skončila třicetiletá válka. 

24. října 1929 krach na newyorské burze způsobil velkou hospodářskou krizi. 

28. října 1918 byl vyhlášen samostatný československý stát. 

 

Na obrázku jsou tři lodě, s nimiž Kryštof Kolumbus doplul k břehům Ameriky. Domorodé 

obyvatele nazval Indiáni, protože si myslel, že je v Indii. Jeho cesta měla velký hospodářský 

význam. 

Dokážete zjistit, které plodiny dovezené do Evropy pocházely z Ameriky? 
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Naše škola se každoročně zapojuje do soutěže vyhlašované Sběrnými dvory s. r. o. 

s názvem „O ekologicky nejzdatnější školu“. Ani letos tomu není jinak.  

První sběr papíru proběhl v úterý 6. října a stejně jako každý rok se zapojila téměř 

celá obec. Lidé vozili a nosili papír ze všech koutů Jistebníka, paní ředitelka Storzerová  a paní 

učitelka Brožová vážily a zapisovaly o sto šest a dobrovolníci z osmého a devátého ročníku 

ukládali roztodivné balíky do kontejneru, jak jen to šlo. S ukládáním přišel pomoct i bývalý 

pan ředitel Sládeček. Nasbíralo se toho opravdu hodně, jeden kontejner nám nestačil. Snad 

se nám stejné množství podaří nasbírat i na jaře. 

V soutěži je hodnocen průměrný počet kilogramů papíru na žáka školy a také celkové 

množství odvezeného papíru. Tyto dvě kategorie jsou vyhlašovány zvlášť a v každé z nich 

může uspět tatáž škola. První tři místa v jednotlivých kategoriích jsou oceněna nemalou 

finanční odměnou (2000, 3000 a 5000 Kč).  

S naším nízkým počtem žáků jsme značně znevýhodněni, ale díky občanům Jistebníka 

se nám daří dosahovat skvělých výsledků. V uplynulých dvou letech jsme se dvakrát umístili 

na druhém místě, čímž jsme společnými silami získali finanční odměnu, kterou jsme použili 

na nákup materiálů pro výuku. 

Jak vyplývá z následující tabulky, postupně se zlepšujeme… 

 
Počet žáků kg celkem Umístění kg/žáka Umístění 

2010/2011 136 4480 13. 32,9 10. 

2011/2012 115 10050 9. 87 4. 

2012/2013 107 8670 10. 81 4. 

2013/2014 116 11810 7. 102 2. 

2014/2015 103 11530 9. 112 2. 

 

Všem, kteří se účastní sběru papíru, bychom rádi 

poděkovali. Chráníte tím nejen životní prostředí, ale také 

pomáháte škole k vítězství. DĚKUJEME…  
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Dne 6. července tohoto roku uplynulo 600 let od upálení Mistra 

Jana Husa. Žáci naší školy měli možnost připomenout si toto významné 

výročí až po prázdninách. 

V září tvořili referáty a nástěnky ve třídách a také se připravovali 

na vědomostní soutěž RISKUJ k této významné historické osobnosti 

našich dějin. 

Třídní kola soutěže proběhla na počátku měsíce října v 6. – 9. ročníku. Žáci 7. třídy 

sice vytvořili pěkné referáty, ovšem ve svém třídním kole soutěže získali pouze minusové 

body, takže do finále nepostoupilo ani jedno družstvo. Až budou toto učivo probírat 

v hodinách dějepisu, zřejmě budou muset přidat. 

V semifinále se tedy utkala družstva 6., 8. a 9. ročníku. Mezitřídní klání bylo velice 

vyrovnané, celkem byla jen jedna špatná odpověď. Šlo tedy hlavně o taktiku. Nakonec o fous 

vyhrálo družstvo deváté třídy ve složení: Adéla Martínková, Jiří Tyleček a Lucie Mikulová. 

Finále pak proběhlo přímými otázkami na jednotlivé členy vítězného družstva. 

S náskokem zvítězila Adéla Martínková. Absolutní vítězce i jejímu družstvu gratulujeme!! 

Svatava Dreslerová, Mgr. Lenka Kurečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu školního roku oslavíme také výročí jedné z nejvýznamnějších 

osobností českých dějin. Víte, o kterou osobu se jedná? 
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Dne 14. 10. 2015 jela 5. – 9. třída do Velkého světa techniky ve Vítkovicích. Než jsme 

odjeli, proběhlo školní kolo soutěže na téma Mistr Jan Hus. Dozvěděli jsme se spoustu 

nových informací. Někteří už ale některé věci znali (deváťáci to nebyli), tak si to alespoň 

zopakovali. 

Jakmile jsme dosoutěžili, sešli jsme do šaten a chystali jsme se na odjezd autobusu. 

Společnými silami jsme se rozsadili do autobusu a mohli jsme vyrazit. 

Když jsme přijeli k Velkému světu techniky, všichni jsme se moc těšili na rozšíření 

našich obzorů v oblasti mnoha předmětů. Nebylo to jen zajímavé, ale také zábavné. 

Dozvěděli jsme se tam například, jak se těží železná ruda a jak se železo dále zpracovává. 

Mohli jsme si tam vyrobit lžičku, bohužel to nefungovalo. Podívali jsme se, jak se Země otáčí 

kolem své osy. Mohli jsme si zkusit, jak vidí člověk po požití alkoholu. Někteří při zkoušce 

prošli, jiným to tak dobře nešlo. Zjistili jsme, jak funguje lidské tělo a jaké orgány se nachází 

na jakém místě. 

Po příjezdu do školy psala osmá a devátá třída Přírodovědného klokana. Všem se Velký 

svět techniky moc líbil. 

Kristýna Máchová a Adéla Martínková, 9. třída 

 

 

 

Vstup do velkého Světa techniky jsme měli zdarma, jelikož se naše škola zapojila do 

projektu „Svět techniky očima dětí“. Jednalo se o inspirativní návštěvu, z níž by měla do 

konce ledna vzniknout různá výtvarná dílka. Nejlepší z nich pak odešleme do soutěže. 
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Ve středu 14. října se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili soutěže 

Přírodovědný klokan 2015 – kategorie Kadet. Každý svými vlastními silami hledal odpovědi 

na otázky z matematiky, zeměpisu či přírodopisu. Jelikož jsou u otázek možnosti, z nichž mají 

žáci vybrat tu správnou, někteří se neobtěžovali lámat si hlavičky… vždyť už bylo odpoledne 

po obědě. Výsledky potvrzují, že starší žáci toho věděli o něco více, než ti mladší, jak se 

předpokládalo. Všechny zúčastněné považujeme za úspěšné řešitele a těm nejlepším 

samozřejmě gratulujeme ke skvělým výsledkům. 

 

 

  

Umístění Jméno a příjmení soutěžícího Body 

1. Mikulová Lucie 73 

2. Tyleček Jiří 59 

3. - 5. Kovalčík Michal 55 

Martínková Adéla 

Zdražilová Michaela 

6. Ondovčáková Alice 52 

7. Máchová Kristýna 48 

8. Vitoch Matěj 39 

9. Straka Marek 38 

10. - 11. Čechovský Ondřej 30 

Uhl Tomáš 

12. Martínková Kateřina 29 

13. Szeifová Anna 28 

14. Fiala Jan 24 

15. Vavřík Tomáš 21 
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28. ZÁŘÍ 
28. září je náš nejmladší státní svátek, Den české státnosti. Slavíme 

ho od roku 2000. 28. září 935 byl na příkaz svého mladšího bratra Boleslava 

ve Staré Boleslavi zavražděn český kníže Václav z rodu Přemyslovců. 

Bratrovražda otevřela Boleslavu zvanému Ukrutný cestu k moci. Dal při 

tom vyvraždit i celé rodiny Václavových příznivců včetně nemluvňat. Svatý 

Václav vroucně miloval lid, jemuž vládl. Protivila se mu soudobá šlechta, 

která žila rozmařile a lid pouze využívala. Protože Václav zabránil válce 

s německým císařem, neváhala bojechtivá šlechta tento zločin spáchat. 28. 

září si připomínáme svatého Václava jako českého knížete a mučedníka, 

patrona Čech a Moravy. 

Tereza Appelová, 6. třída 

 

28. ŘÍJNA 
28. 10. slavíme Den vzniku samostatného československého státu. V tento den se 

v roce 1918 rozpadlo Rakousko-Uhersko a vzniklo Československo. Zasloužil se o to Edvard 

Beneš, když po 1. světové válce na mírové konferenci v Paříži přednesl koncepci nové 

republiky. Prvním československým prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk, až do 

roku 1935. Hlavním městem byla Praha a úředním jazykem čeština a slovenština. 

V současnosti v tento den prezident uděluje státní vyznamenání. 

Alexandra Tylečková, 6. třída 
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V úterý 20. října se v prostorách školy uskutečnilo tradiční dlabání dýní – akce pro 

předškolní i školní děti a jejich rodiče. O organizaci a pomoc účastníkům se staraly všechny 

paní učitelky z prvního stupně, paní ředitelka i paní vychovatelka z družiny. Pro účastníky 

bylo připraveno občerstvení v podobě čaje, kávy a vynikající buchty od paní ředitelky. Všichni 

si moc pochutnali.  

Jak už jsme poznali loni, tato akce je u dětí i dospělých velice oblíbená. I letos se sešla 

velká spousta „dlabačů“ se svými dýněmi, čímž byly paní učitelky potěšeny. Objevily se dýně 

veliké i ty nejmenší, které snad ani dlabat a vyřezávat nejdou, ale nakonec se to všem moc 

povedlo. Téměř všichni nechali svůj výtvor ve škole do druhého dne, a tak děti ráno při 

příchodu do školy přivítaly nádherně osvětlené (trošku strašidelné) schody do horního patra. 

Odpoledne si už všichni své dýně odnášeli, aby se s nimi pochlubili a zkrášlili si domovy. 

Celá akce byla velmi úsměšná a všem se moc líbila. Už se těšíme na další rok  

Kateřina Martínková, 8. třída a Mgr. Jana Kocichová 
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Fifa 16 – tradiční sportovní hra 

I nová Fifa přináší výbornou grafickou prezentaci s realistickým pojetím kopané. EA konečně 

do hry přidala i ženské profesionální týmy, v nichž najdeme nejlepší ženy světového fotbalu. 

Jednoznačnou pochvalu si zaslouží technické zpracování hry − všichni známí hráči jsou si 

podobní a jejich vzhled je přesvědčivý, včetně detailů, jako je tetování. Příjemnou drobností 

je i to, že hra automaticky po skončení nabídne sestřih nejlepších momentů z celého zápasu. 
 

Blood Bowl 2 – sportovní strategie 

Hra obsahující prvky amerického fotbalu. Je v ní strategie, humor 

i brutalita, vše podle slavné deskové hry. Každý zápas v kampani je 

jedinečný, obsahuje nečekané a překvapivé zvraty, takže zážitek je 

pokaždé jiný. Pořádejte turnaje od kvalifikace až po finále a pomocí 

nového trhu přestupů nakupujte a prodávejte své hráče a sestavte si 

vlastní bloodbowlový tým snů! 
 

WRC 5 – automobilový simulátor 

Šotolina, asfalt, bahno, sníh, led... poprvé v sérii bude mít typ povrchu opravdový dopad na 

chování auta. Také se budete muset naučit, jak správně vyladit auto pro různé podmínky na 

trati. Pokud je očekávaný déšť, tak to určitě bude chtít trošku jiné nastavení, než u horkého 

letního dne. Ovšem ten pocit vítězství po šílené jízdě na bahně nebo ve sněhové vánici bude 

stát za to! 
 

Mad Max – post-apokalyptická akční hra inspirovaná filmem 

Bitvy s vozem i mimo něj, sbírání šrotu či obsazování nepřátelských pevností. Herní Mad Max 

láká na brutální život v pustině. Z recenzí vyplývá, že bitky s protivníky jsou stále stejné a brzy 

začnou nudit, přesto hru většina hodnotí jako velmi zdařilou, někteří i lepší než film. 
 

Civilization: Beyond Earth – strategie (rozšíření) 

Budujte plovoucí osady a těžte suroviny skrývající se pod mořskou hladinou cizích planet. 

Formujte diplomatické prostředí vylepšováním schopností, změnami diplomatických vztahů 

a využíváním výhod spojenců, to všechno díky politickému kapitálu. 

Prozkoumejte jeden ze dvou nových biotopů.  Pravěké světy - nezkrocené 

biotopy stále ve vývoji, žijící vulkanickou aktivitou. Zamrzlé světy - světy 

jejichž vývoj zamrzl před dávnými lety a nyní jsou oceány i pevniny 

pokryty ledem. 
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Naše škola v letošním roce nasbírala již 9 kg plastových víček. 

Natálka Sochorková se narodila na konci léta 2012 jako zdravé miminko, které se 

normálně naučilo chodit. Krátce po oslavě druhých narozenin se už Natálka ale nepostavila. 

Dlouhá a komplikovaná vyšetření v nemocnicích odhalila, že má vrozenou vadu, která se však 

dá alespoň částečně napravit. Natálka ani její rodiče se nevzdávají a pravidelně společně 

cvičí. V současnosti se holčička pohybuje lezením po kolenou, ale je to pro ni namáhavé. Moc 

by jí pomohly speciální ortézky, které však stojí 175 000 Kč a pojišťovna je odmítla uhradit. 

Tyto a jiné podpůrné pomůcky a rehabilitace by Natálce pomohly opět vstát a začít chodit. 

Sběrem plastových víček pomáháme rodině Natálky nasbírat dostatečné množství 

peněz, které budou použity na léčbu. Pokud by se ve vašem okolí našel někdo, kdo by chtěl 

pomoct zasláním finančních prostředků, může poslat jakoukoliv částku na bankovní účet 

268337835/0300. 

Lidé, kteří Natálce přispívají finančně i sběrem víček už pomohli k tomu, aby rodiče 

Natálce koupili speciální vozíček. Teď se může alespoň trochu pohybovat sama. 

Jana Kocichová 
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V průběhu září a října se žáci naší školy zúčastnili i dalších soutěží, o kterých zde ještě 

nebyla řeč. 

Jako první to byla výtvarná soutěž „Jablko a panáček Seváček“ vypsaná společností 

Vista k příležitosti konání Slavnosti jablka na zámku Sychrov. Svá díla do soutěže posílali 

nejlepší kreslíři a malíři z prvního stupně a také ze 6. a 8. ročníku. Soutěžilo se o stavebnici 

Seva. Bohužel nikdo z našich dětí nevyhrál, přesto jim moc děkujeme za účast v soutěži. 

Další soutěž pořádala společnost Sevt se značkou výtvarných potřeb JOVI. Výtvarné 

soutěže na téma „Barvy kolem nás“ se zúčastnili žáci celého prvního stupně a jejich výtvory 

byly skutečně kouzelně barevné. Cenou pro výherce byly balíčky výtvarných potřeb značky 

JOVI v hodnotě 3126 Kč. Ani tentokrát nikdo z našich účastníků neuspěl, jejich díla jsou 

alespoň zveřejněna na webu pořadatele: https://www.pinterest.com/sevtcz/soutěže/. 

Za účast v soutěži škola získala slevu 10 % na nákup výtvarných potřeb. 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE SNAŽÍ  

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

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. Abychom podpořili to, že budete Poškoláčka číst, a také do něj psát, 

rozhodli jsme se vyhlásit soutěž.  

Na některých stránkách prvního letošního čísla naleznete otázky pro zvídavé 

hlavičky. Pokud se Vám podaří, na tyto otázky nalézt odpovědi, můžete je odevzdat 

Mgr. Janě Kocichové, a to nejpozději do 30. listopadu tohoto roku. Soutěžící, který odevzdá 

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

odměnu.  

Doufám, že se Vás zúčastní hodně ;-) 

Mgr. Jana Kocichová 

https://www.pinterest.com/sevtcz/soutěže/

