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CO SE UDÁLO PO VYDÁNÍ MINULÉHO ČÍSLA POŠKOLÁČKA? 

 

 

Dne 24. 2. 2016 naši školu navštívilo divadlo z Pardubic. Jmenovali se Pernštejni. Celá 

škola se sešla v tělocvičně, kde na nás čekali dva páni. Po té, co jsme se usadili, ti páni začali 

mluvit o Lucemburcích. Řekli nám plno zajímavých věcí o Karlu IV. a jeho rodičích i synech. 

Neříkali nám jen zajímavosti o historii a Lucemburcích, ale hráli taky divadlo a spoustu 

scének, které byly velmi zábavné. 

Abychom se nenudili, tak do jednotlivých scének zapojili i nás. Vždy si vybrali nějaké 

dobrovolníky, kteří pak měli dělat, co se jim řekne. Prvním dobrovolníkem byl David Pasker 

z deváté třídy, který si měl vyzkoušet být rytířem. Herci ho oblékli do brnění, dali mu štít 

a různé zbraně a nakonec mu nasadili přilbici. Při jeho oblékání nám popisovali, co vlastně 

jednotlivé věci jsou a k čemu slouží. Nakonec se nám David ukázal a představení 

pokračovalo. 

Mezi další dobrovolníky patřil Marek Straka, Jirka Tyleček a Lukáš Chytil. Ti dostali 

suknice (oděv, který vypadá jako šaty, ale je to oděv rytířů), přilbice a koně (ten byl ovšem 

papírový a na tyčce). Kluci jezdili na koních s bodcem (dřevěná tyč) a měli se trefovat do 

různých terčů. Za to pak dostávali body a ten, kdo měl nejvíce bodů, byl pasován na rytíře. 

Našim školním rytířem se ten den stal Lukáš Chytil. 

Po skončení představení se nás herci ptali, zda na ně máme nějaké otázky, u kterých 

jsme se všichni zasmáli dokonce i p. učitelky.  

Alice Ondovčáková, 8. ročník 

  



4 
 

 

  

 

 

 

 

Začátek měsíce = rašení bříz, konec měsíce = březost zvířat. 

21. března nastává jarní rovnodennost. 

 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI 

1. března 1972 byl vyhlášen Yellowstonský národní park – nejstarší NP na světě 

2. března 1824 se narodil hudební skladatel Bedřich Smetana 

4. března 1349 se Karel IV. podruhé oženil – vzal si Annu Falckou 

5. března 1953 zemřel u Moskvy vládce Sovětského svazu Josif V. Stalin 

6. března 1869 předvedl poprvé Dmitrij Ivanovič Mendělejev periodickou tabulku prvků 

7. března 1876 Alexander Graham Bell obdržel patent na telefon 

8. března 1348 založil Karel IV. Nové Město pražské 

8. března 1944 bylo v plynových komorách v Osvětimi usmrceno 3792 českých Židů 

15. března 1939 začala okupace Čech a Moravy nacistickým Německem 

20. března 1992 otevřela firma McDonald´s svou první pobočku v České republice 

21. března 1963 byla uzavřena věznice Alcatraz v USA z důvodu nedostatku peněz 

27. března 1357 byl za účasti Karla IV. slavnostně otevřen hrad Karlštejn 

 

 

  

KARLŠTEJN 

- stavba 1348 – 1357, výzdoba až do roku 1365 

- gotický kamenný hrad 

- 16. století renesanční přestavba 

- ochrana korunovačních klenotů a svatých ostatků 

- kulturní národní památka 

- soukromé sídlo císaře 

- kaple sv. Kříže – gotické malířství 
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Dne 1. března 2016 se žáci celého druhého stupně seznamovali s tím, co je zdravá 

výživa, zdravý pohyb a vůbec zdravý životní styl. 

Paní lektorka přijela po první vyučovací hodině a shromáždila všechny žáky v družině, 

kde s doprovodem prezentace vysvětlovala žákům, co je důležité pro správné stravování, jak 

by měl vypadat jídelníček každého z nich a co by měl hlavně obsahovat. Vysvětlila jim také, 

jak jsou pro naše tělo důležité sacharidy, tuky a bílkoviny ve správném poměru. Všichni 

zjistili, že obrovskou chybu při stravování dělají v tom, že nesnídají. Snídaně je ze všeho 

nejdůležitější. Další špatné stravovací návyky byly například celkově málo jídla během dne, 

málo ovoce a zeleniny ve svačinách a především pití nevhodných nápojů či málo pití. 

Po společné přednášce a zodpovězení všech dotazů z řad žáků jsme se rozdělili na dvě 

skupiny. Jedna skupina šla do třídy tvořit plakáty ke zdravému životnímu stylu a druhá 

skupina se společně s paní lektorkou přesunula do kuchyňky. Zde žáky čekalo rozdělení do 

čtyř pracovních věkově smíšených skupin. Každá skupinka dostala nějaký recept na 

pomazánku – mrkvová, řepová, čočková, fazolová – a měli ji vytvořit podle daného návodu. 

Všichni krásně spolupracovali, a tak za nedlouho byly na stole všechny pomazánky namazané 

na celozrnném pečivu a ozdobené zeleninou. Všichni si moc pochutnali. 

Poslední část akce (cvičení pro zdraví) jsme tento den nestihli, proto jsme si šli zacvičit 

až ve středu 20. dubna, kdy paní lektorka přijela znovu. Žáci se nejprve rozběhali a zahřáli, 

poté jim lektorka pustila hudbu a předcvičovala. Byly to velmi dynamické pohyby, které však 

nebyly příliš náročné. Každá část se několikrát opakovala a ukázalo se, že kdo není zvyklý 

hýbat se, ke konci už nemohl. Ti co cvičili opravdu poctivě a málo se na konci protáhli, pak 

trpěli ještě v pátek, jak je bolel každý sval  

Mgr. Jana Kocichová 
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1. STUPEŇ 

V pátek 11. března 2016 se všichni žáci 1. - 5. třídy zúčastnili programu z Renarkonu 

Ostrava. Jednalo se o již druhý blok s názvem OK. Každá třída měla přednášku zaměřenou na 

jinou problematiku. 

Děti z 1. třídy se seznámily s krizovými situacemi, které je mohou potkat nejen ve 

škole, ale i v běžném životě mimo ni. Povídaly si o nich s lektorem, zkoušely některé situace 

řešit a společně si hrály. 

Žáci 2. a 4. třídy se zabývali postavením jednotlivce v kolektivu a vzájemnou 

spoluprací. Vyzkoušeli si, jaké to je, být k někomu tolerantní, umět pomoci, když je potřeba 

a hlavně být kamarádský a vstřícný. 

Žáci 3. a 5. třídy měli na programu problematiku předsudků a přetvářky. Celý program 

nesl název „Masky“ a o nich se také společně s lektorem bavili. Učili se pochopit, proč se 

člověk přetvařuje, a co mu to přináší apod. 

Mgr. Eva Smolanová 

 

 

 

 

 

2. STUPEŇ 

V úvodu jsme si říkali o zdravém a nezdravém jídle a životním stylu. Do toho zdravého 

jsme si zahrnuli ovoce, zeleninu, vitamíny, bílkoviny a hodně spánku. A do nezdravého 

kouření, alkohol, drogy, málo spánku, hodně cukru a soli, sladké věci, smažené věci apod. 

Pak jsme byli rozděleni do skupinek a měli jsme vypsat nezdravé věci za body. 

Dále jsme si povídali o depresi a stresu. Řekli jsme si něco o stresu a jak ho zahnat. 

Třeba před písemkou, když není někdo naučený, tak ať zkusí přemýšlet. A nakonec jsme měli 

nakreslit, jak se cítíme v kolektivu a oznámkovat, jak se nám to líbilo. 

Vojtěch Rada, 7. ročník  
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Dne 14. března k nám do školy zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové, které 

přivezlo dvě představení. Pro žáky 1. – 4. třídy to bylo 45 minutové představení s názvem 

„Nová dobrodružství veverky Zrzečky“ a pro žáky 5. – 9. třídy 60 minutový „Divadelní 

cestopis, aneb Evropou od renesance po realismus“. 

Nové dobrodružství veverky Zrzečky bylo kombinované loutkoherecké představení 

o životě lesních zvířátek, které mělo v dětech probudit především kladný vztah k přírodě. 

Divadelní cestopis přiblížil žákům nejslavnější hry od středověku po národní obrození. 

Společně se žáci podívali na nejznámější úryvky z divadelních her Hamlet, Zdravý nemocný, 

Sluha dvou pánů, Revizor, Cyrano z Bergeracu a Maryša.  

Obě představení byla vtipná a poutavá a všem se moc líbila. 

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

 

Dne 15. března 2016 do naší školy přišla paní z občanského ekologického sdružení 

Hájenka Kopřivnice, která si pro žáky připravila výukové programy. Pro 2. a 3. třídu to byl 

program s názvem „Modrá planeta“, pro 4. a 5. třídu program „Energie hýbe světem“. 

Modrá planeta – Prostřednictvím tohoto programu se žáci 2. a 3. třídy seznamovali 

s významem a důležitostí vody pro člověka i celou planetu. Společně s pracovnicí centra si 

povídali o sladké a slané, povrchové i podzemní vodě. Žáci se dozvěděli, jak je voda stará, kdy 

vznikla. Jaká je čistota vody, a jaké jsou způsoby jejího znečišťování. Dále zjistili, kolik procent 

čeho tvoří voda a jak se vyrábí pitná voda. 

Energie hýbe světem - Povídali jsme si o tom, jaké známe elektrárny, co jsou to 

obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. K tomuto tématu měla paní připraven hezký 

obrázek s elektrárnami a zdroji energie. Dále jsme si povídali o tom, co čemu škodí a jak 

chránit přírodu. Velice se nám líbila hra s brčky (pokus), kde jsme přenášeli pomocí lístků 

energii, a také kartičky na spojování a vytváření obrázků. Nakonec jsme si napsali krátký 

testík na to, co jsme si zapamatovali. 

Monika Štábová, 5. ročník  
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Dne 15. 3. 2016 jsem vyrazila se svou třídou a paní učitelkou Mgr. Kocichovou 

do grafického QQ studia v Ostravě. Vyrazili jsme hned ráno a byli jsme tam v 8:45.  

Návštěva grafického studia trvala zhruba 3 hodiny. Paní Mrázová, která nás 

doprovázela a všechno nám vysvětlovala, na nás už čekala a pozvala nás dovnitř. Když jsme si 

odložili věci, hned jsme si prohlédli první místnost, která byla důležitá, protože se tam 

natáčelo. Paní nám ji ukázala, vysvětlila nám, co všechno se tam dělá a k čemu slouží různé 

věci a pokládala nám i otázky. Poté jsme se usadili ve druhé místnosti a pozorně jsme 

poslouchali. Dozvěděli jsme se plno nových informací, hlavně jakými technikami se dělá 

animovaný film, a mohli jsme si jednu z nich i vyzkoušet.  Celá třída si zkusila vyfotit pár 

snímků, ze kterých se pak stala taková malá „pohádka“. Některé to dokonce i bavilo, třeba 

mě. Paní nás také zavedla do místností, kde jsme viděli, jak se stříhají pohádky, jak se 

vytvářejí zvuky do pohádek a jak se vyrábí loutky, kulisy i rekvizity. Nakonec jsme zase šli 

a usadili se. Paní nám pustila tři nebo čtyři oceněné i neoceněné pohádky, které v QQ studiu 

natáčely děti a studenti. Všichni jsme se moc smáli. Jedna pohádka neměla ocenění, ale byla 

nejlegračnější a mi se moc líbila, ale byla trochu drastická. Paní Mrázová nás vyprovodila 

a poděkovali jsme ji.  

Všichni jsme výlet ocenili. Já jsem si celý den moc užila a doufám, že i všichni ostatní. 

Natálie Dobešová, 8. ročník 

QQ studio v Ostravě je zaměřené na televizní a filmovou reklamu.  V současné době 

je známé především dětským seriálem „Ty Brďo!“ pro ČT:D. Ve studiu se můžete seznámit 

s tím, jak se dělá animace klasická i počítačová. QQ studio tvoří filmy a reklamy především 

metodou plastelínové loutky, kde patří mezi evropskou špičku ve svém oboru. 

Mgr. Jana Kocichová  
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Dne 16. 3. se výherci školního kola recitační soutěže vydali do Bílovce, kde se konalo 

okrskové kolo. Možná si říkáte, kdo všechno tam jel a kdo se zúčastnil. Dovolte mi vám to 

připomenout. Do okrskového kola postoupili tito žáci: Adéla Kratochvílová, Vojtěch  Stiler 

a Ondřej Štolfa (1. kategorie), Monika Štábová, Matyáš Klepek a Linda Hudcová 

(2. kategorie), Lukáš Chytil a Eliška Štandlová (3. kategorie) a Natálie Dobešová a Alice 

Ondovčáková (4. kategorie). 

Všichni jsme se plně odhodlaní vydali na autobusovou zastávku, kde nás doprovázely 

paní učitelka Mgr. Lenka Kurečková a Mgr. Svatava Dreslerová. Cestou jsme si všichni 

povídali a opakovali básničky. Nervozita na nás ještě nedolehla, a tak jsme si užívali cestu. 

Po příjezdu jsme šli ke škole, kde jsme byli všichni rozděleni do čtyř tříd podle 

kategorií. Sice jsme už byli trochu nervózní, ale všichni jsme se moc snažili, abychom vyhráli, 

a právě my mohli reprezentovat naši školu. 

Když jsme dorecitovali, sešli jsme se všichni na chodbě. Jedna paní učitelka 

obdivovala našeho recitátora, a to Ondřeje Štolfu, který se tímto okamžikem stal naším 

modelem školy.  Pak jsme si sdělili naše výsledky. Vyhrála jsem já, Alice Ondovčáková, a 

to první místo. Ostatní se bohužel neumístili, ale to ovšem nevadilo, hlavní bylo se zúčastnit 

a užít si srandu.  

Naši mladší kamarádi byli sice trochu přepadlí, ale náladu jim zvedl bufet na vlakovém 

nádraží. Po pár zákuscích nás paní učitelka Dreslerová opustila a my se vydali na vlak do 

Studénky, odkud jsme jeli do Jistebníku. Ve vlaku byla velká legrace, všichni se bavili a užívali 

si cestu. Na vlakovém nádraží v Jistebníku jsme se rozešli a šťastně jsme se vraceli domů. 

Alice Ondovčáková, 8. ročník  
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Dne 18. března se 6. třída s naší paní učitelkou třídní a paní učitelkou 

Mgr. Kurečkovou vydala do divadla v Opavě na divadelní představení Tři oříšky pro Popelku. 

Cesta nám uběhla rychle, i když jsme jeli dvěma vlaky, protože jsme měli všichni mobily 

v ruce a ve vlaku bylo vybudováno wifi připojení. V Opavě jsme divadlo rychle našli, a tak 

jsme na náměstí před divadlem měli ještě 15 minut rozchod.  

Celá naše třída seděla na bočních balkonech, a tak se v průběhu pohádky Mikuláš stal 

málem Popelkou. Pohádka se od klasické trochu lišila, byla to trošku romantická opereta 

a vypravěči byly víly, které také Popelce pomáhaly místo holubů (ti by asi v divadle těžko 

mohli hrát). Obsah pohádky asi všichni znáte, a kdo ne, tak se nás zeptejte. Skončila dobře, 

princ Popelku našel pomocí ztraceného střevíčku a oženil se s ní.  

Cesta zpátky byla stejná, kromě rozchodu!!!! A je škoda, že střevíček nepadl 

Mikulášovi. 

Tereza Appelová a Alexandra Tylečková, 6. ročník 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 31. března se žáci sedmého ročníku vydali společně se svou třídní paní 

učitelkou a paní učitelkou Mgr. Kocichovou do Slezského divadla v Opavě na muzikál 

Limonádový Joe. 

Cesta vlakem se nesla v duchu soutěžení, proto jsme se ani nenadáli a už jsme byli 

v Opavě. Od nádraží je divadlo jen kousek, a tak jsme na místo dorazili v předstihu. Paní 

uvaděčka nás vpustila do divadla jako první. V klidu jsme si divadlo prohlédli a šli na svá 

místa v hledišti, mezitím už dorazily i ostatní školy. 

Představení začalo – herci se najednou objevovali mezi diváky, přední řadě nalévali 

pití a všichni jsme rázem byli vtaženi do hry. Velmi poutavé prostředí westernového 

městečka a kabaretu s okouzlujícími tanečnicemi žáky velmi upoutalo. Herecké výkony byly 

skvělé a my jsme se smáli od začátku až do konce. Stejně tak písně, které jsou velmi známé 

a hlavně chytlavé, nás málem nenechaly sedět – všichni si alespoň podupávali do rytmu. 

Mgr. Jana Kocichová  
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V pondělí 21. 3. se žáci 1. třídy zapojili do DM preventivního programu „ Veselé 

zoubky“. Cílem programu byla prevence zubního kazu u dětí. Žáci měli možnost seznámit se 

s tím, jak zoubky rostou, fungují, jak se mění, jak se o ně starat a co je to zubní kaz. 

Děti se seznámily s pravidly správné péče o zoubky, zjistily jak je čistit, aby byly bez 

kazů, a jak je důležitá pravidelná návštěva u zubního lékaře. Motivací programu se stala 

projekce filmu „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Během celého projektu děti vyplňovaly 

pracovní listy, hrály motivační hry na koberci, povídaly si o Zoubkové víle, o denním režimu, 

zdravé stravě, počítaly malované slovní úlohy, plnily úkoly na interaktivní tabuli a na závěr 

kreslily zářivý zoubkový úsměv. 

Za celodenní snahu byly dětem rozdány samolepky s návodem správného čištění 

zoubků a preventivní balíčky, ze kterých děti měly velikánskou radost. Obsahem balíčku byla 

zubní pasta, zubní kartáček, přesýpací hodiny měřící dobu čištění zoubků, žvýkačky a mini 

brožurka prevence zubního kazu. 

Druhý den děti plnily test ze znalostí na téma projektu, za který obdržely zoubkové 

ocenění od paní učitelky za zapamatované znalosti.  

Mgr. Iva Součková  
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Dne 23. 3. 2016 jsme pro žáky druhého stupně základní školy připravily projektový 

den na téma Astronomie a astrologie. Hned v úvodu musíme vyseknout poklonu našim 

dětem, které se do tématu zakously a ochotně plnily úkoly s tímto tématem související. 

A o co vlastně šlo? 

Žáky jsme rozdělily do skupin podle živlů, k nimž náleží znamení, ve kterých se 

narodili – poznali tedy hned na začátku, se kterými dětmi by si měli dobře rozumět (a ono to 

asi opravdu fungovalo). Dále se seznámili se základními rozdíly mezi astronomií a astrologií, 

dozvěděli se něco z historie obou oborů, vědeckých metod, které používala astronomie dříve 

a kterých se využívá dnes a poznali, jak to jejich znamení na obloze vlastně vypadá a proč 

dostalo svůj název. Celým dnem je provázel rozsáhlý pracovní list plný úkolů, zaměřených na 

toto téma – některé byly v anglickém jazyce, jiné sloužily k procvičení pravopisu, k počítání 

nebo k zopakování učiva dějepisu a občanské výchovy; nechyběly samozřejmě ani 

oddechové úkoly (hraní hvězdného pexesa a kvarteta, „vytetování“ znamení – samozřejmě 

jen pomocí omyvatelných tetovacích fixů) a tvořivé úkoly (složení hvězdného textu na 

zadanou melodii, sestavení souhvězdí, vytvoření znamení z výtvarné hmoty). 

 Ne všechny úkoly se podařilo udělat, každá skupinka pracovala svým tempem 

a zaměřila se na úkoly, které je zajímaly nejvíce, i přesto je z našeho projektového dne 

spousta materiálů, které budou ve škole vystaveny, aby si je rodiče mohli prohlédnout třeba 

cestou na třídní schůzky.  

Mgr. Lenka Kurečková a Mgr. Stanislava Vorlická 
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Ve středu 30. března 2016 se žáci 1. – 5. třídy zúčastnili jednodenního projektového 

dne „Zdravá 5“ zaměřeného na zdravou svačinku s názvem Coolinaření s Albertem. 

V úvodu se žáci seznámili s potravinovou pyramidou a s tím, jak je důležitá zdravá 

strava. Vyvrcholením byla výroba vlastní zdravé svačinky ve školní jídelně. Svačinky vyráběly 

tříčlenné heterogenní týmy. Fotky s nejzdařilejšími pokrmy s výstižnými názvy budou 

odeslány do soutěže, kterou pořádá Albert. 

Mgr. Eva Smolanová 

 

 

 

 

 

 

„Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! Když budeš 

jíst pravidelné 5× denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se 

snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví. A to celý den - od snídaně po 

večeři!“ 

www.zdrava5.cz  

http://www.zdrava5.cz/
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Batman vs. Superman – akční sci-fi, fantasy  

Dva uctívaní hrdinové Batman a Superman spolu válčí a to, kdo z nich je pro svět potřebnější. 

Najednou však přijde nová hrozba, která představuje zkázu pro celé lidstvo. Ani jeden 

z hrdinů to nenechá tak, proto spojí své síly v boji s nepřítelem. 

Film, který nenudí a má zajímavou myšlenku. 
 

Zootropolis: Město zvířat – dobrodružný, animovaný 

Město zvířat krásně kopíruje svět lidí. Ve filmu jsou na zvířatech 

dokonale ztvárněny lidské vlastnosti i jejich charaktery. Zvířata celého 

světa zde spolu žijí, pracují, ukazují se v různých životních příležitostech. 

Film dětem na zvířatech krásně ukáže, jací jsou lidé. 
 

Mustang – drama 

Skupina dospívajících tureckých dívek (sester) si ráda cestou do školy hraje 

s místními chlapci. Po vesnici se brzy rozkřiknou řeči o nemravnostech, které spolu 

údajně dělají, a je z toho obrovský skandál. Tradiční rodina dívkám doma vytvoří 

hotové vězení, babička se rozhodne učit je doma a strýc jim domlouvá ženichy. 

Všechny dívky touží po svobodě, a tak se rozhodnou vzepřít se útlaku konzervativní 

společnosti. 

Zajímavý film z jiné kultury o dospívajících dívkách.  
 

Šiška Deluxe – komedie 

Film se odehrává ve slovinském městě ve čtvrti Šiška. Čtyřicetiletá Mile žijící stále u své 

matky se rozhodne podnikat se svými kamarády Fedrem (bývalým skinheadem) a Zekirem 

(bývalým pekáčem). Otevřou si pizzerii, ale protože jsou břídilové, lidé k nim nechodí. Brzy 

přijde tajemná Jana s nápadem dávat k pizze službu „Šiska Deluxe“ – cokoliv, co lidem udělá 

radost. A co se asi stane….? 

Naprosto šílená česká komedie, která opravdu pobaví.  
 

Trabantem do posledního dechu – road movie 

V současné době nejznámější český cestovatel Dan Přibáň podnikl svou 

dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých trabantů, polského 

malucha, čerty, jawy a dvou invalidních vozíků vyrazily z Austrálie na 

půlroční dobrodružnou výpravu až do Thajska. 

Určitě to stojí za zhlédnutí, je to velice dobrodružné a zároveň poučně. 
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Dokreslete druhou polovinu žáby a hezky ji vybarvěte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŽABÁK 

Houpy, houpy, houpy, 

co si žabák koupí? 

Koupí on si za kačku 

velikánskou klouzačku. 

Po klouzačce do rybníčka 

veze klobouk pro vodníčka. Žbluňk!!! 

ŽÁBA A MYŠKA 

Sedí žába v rákosí, 

tahá myšku za vousy. 

Myška píská, 

žába výská. 

Kuňky, kuňky, kuňk, 

do vodičky žbluňk. 
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Přečtěte si všechna slova a zakroužkujte ta, která jsou názvy zvířátek.  



17 
 

 

 

 

První dubnový den je apríl – den plný žertíků a drobných zlomyslností. 

Za mokrý duben – suchý červen. 

 

 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI 

1. dubna 2002 Nizozemsko jako první země na světě legalizovalo eutanazii 

3. dubna 1973 byl poprvé použit mobilní telefon (Martin Cooper ze společnosti Motorola) 

4. dubna 1949 byla založena Severoatlantická aliance (NATO) 

4. dubna 1975 byla Billem Gatesem a Paulem Allenem založena společnost Microsoft 

5. dubna 1355 byl Karel IV. v Římě korunován římským císařem 

6. dubna 1789 byl prvním prezidentem USA zvolen George Washington 

7. dubna 1948 byla založena Světová zdravotnická organizace (WHO) 

10. dubna 1348 začíná Matyáš z Arrasu na příkaz Karla IV. stavět hrad Karlštejn 

11. dubna 1792 byla ve Francii vynalezena gilotina 

12. dubna 1961 Jurij Alexejevič Gagarin vyletěl jako první člověk do vesmíru 

15. dubna 1912 se potopil parník Titanic na své první plavbě přes Atlantik 

16. dubna 1991 byla spojena firma Škoda Auto s německou automobilkou Volkswagen 

23. dubna 1955 Otto Wichterle vynalézá v Čechách kontaktní čočky 

25. dubna 1939 byl v DC Comics vydán první komiks s postavou Batmana 

26. dubna 1986 došlo k havárii jaderné elektrárny Černobyl (obrovská katastrofa) 

29. dubna 1429 dobyla francouzská vojska vedena Johankou z Arku město Orleans  

Gilotina 

- popravčí stroj 

- nejčastější použití za Velké francouzské revoluce 

- veřejné popravy do roku 1939 

- u nás používána za 2. světové války 
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Žáci 1. stupně se ve dvou etapách zúčastnili jednodenního projektového dne 

s názvem Zdraví do škol. První etapa byla 5. dubna a druhá 20. dubna 2016.  

Lektorka Karolína Nováková děti seznámila s pojmem zdraví a s tím, které oblasti 

k němu patří. Dále děti cvičily a hlavně si uvařily a nachystaly zdravou svačinku – pomazánky 

a ovocné džusy. Tady je několik postřehů dětí na zadané otázky: 

1.) Jaké jsem získal nové informace? 

 má se dodržovat spánek i pohyb 

 člověk má za 1 den přijmout maximálně 15 kostek cukru 

 vím, co se jíst nemůže, může občas a má jíst často 

 má se jíst s rozumem 

 vím, na co se dělí potraviny 

2.) Co se mi líbilo? 

 mohli jsme vařit a chystat si jídlo 

 prezentace  

 hry v tělocvičně 

 výroba plakátů 

3.) Jaký bych chtěl další projektový den? 

 na přírodu 

 na sport 

 na zvířata 

 na divadlo 

 na oceán 

Mgr. Eva Smolanová 

  



19 
 

 

 

V pondělí 11. dubna do naší školy zavítal cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš se svým 

promítáním na téma „Evropa – Pestrý kontinent“. Společně s připravenou prezentací 

Kubešových unikátních fotek a videonahrávek jsme se vypravili do 14 zemí našeho 

kontinentu.  

Nejprve nás uchvátilo Norsko svými unikáty jako je Trolltunga, Preikestolen apod. 

Poté jsme se přenesli přes Anglii, kde jsme navštívili oslavu Slunce v mytickém Stonehenge, 

do Francie, Nizozemí, Španělska, Švýcarska, Itálie, Německa, Polska, Litvy, Slovenska, 

Maďarska, Bulharska až do Řecka.  V každém státě jsme se seznámili s nějakou unikátní věcí, 

ať už to byly oslavy různých svátků, tradiční jídlo nebo třeba přírodní památky. Cestovatel 

nás navíc uchvátil svými vypravováními vlastních zážitků, které byly opravdu dobrodružné. 

Povídal nám například o tom, jak ho v polském národním parku prohnali zubři a on musel 

zůstat několik hodin na stromě  

Tento program byl pro všechny opravdu poučný a myslím, že si každý zapamatoval 

soustu věcí. Především to, že mluvit dobře anglicky je dneska samozřejmostí… 

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

Dne 13. dubna 2016 navštívili žáci 8. ročníku se svou paní 

učitelkou třídní přehlídku „Řemeslo má zlaté dno“ v Kopřivnici. Jednalo 

se o již desátý ročník přehlídky technických oborů. Studenti a učitelé 

představovali žákům čtrnáct oborů, říkali jim, co je potřebné k přijetí 

i studiu, jaké jsou studijní nároky a kde se s touto profesí uplatní. V hale 

kopřivnické průmyslovky byli přítomni také někteří zaměstnavatelé, 

kteří žákům nabízeli ke studijnímu oboru různé výhody, jako jsou 

stipendia, jistá pracovní místa po vystudování apod. 

Na mnoha místech si sami žáci mohli prakticky vyzkoušet dovednosti spadající do 

konkrétních oborů – lakování, broušení, ohýbání, sbíjení dřevěných foto rámečků apod. 

Každý si mohl uvědomit, jaké to je pracovat rukama a jestli on sám chce takovou práci 

vykonávat. Mnozí si zde uvědomili, co by je bavilo a co ne a snad jim to příští rok alespoň 

trochu usnadní rozhodování při podávání přihlášek na střední školy. 

Mgr. Jana Kocichová  
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V pátek 22. dubna 2016 se žáci 5. – 9. ročníku zúčastnili projektu „První pomoc“, 

který pro ně připravili studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity.  

V pěti třídách se jednotlivé skupiny žáků postupně dozvídali o tom, 

jak ošetřit různá zranění a stavy ohrožující lidský život. Všechny 

předváděné a vysvětlované techniky si navíc sami vyzkoušeli. V jedné 

třídě fixovali zlomeniny, v jiné ošetřovali popáleniny či krvácení (žilní 

i tepenné). Dále se učili pomoci člověku v bezvědomí a nakonec prakticky 

resuscitovali dítě i dospělého. Velká část prováděné první pomoci na 

všech stanovištích byla zaměřena také na to, jak správně zavolat 

záchrannou službu. Student fakulty vždy dělal dispečera a žák zachraňující 

svého zraněného spolužáka fiktivně volal 155. Neustálým opakováním si 

všichni vštípili, co všechno a v jakém pořadí musí říct. Zjistili také, že když 

na něco zapomenou, nic se neděje, dispečer se jich zeptá a navíc jim 

pomůže v provedení správné první pomoci zraněnému. 

Čtyřhodinový projekt žáky velice bavil, všichni se s chutí zapojovali a určitě si i hodně 

zapamatovali. A i kdyby si nezapamatovali nic jiného, tak alespoň to, že i špatně provedená 

první pomoc je správná první pomoc. 

Mgr. Jana Kocichová 

 

V průběhu měsíců března a dubna byl realizován projekt Setkávání, který bude dále 

pokračovat i v květnu. Cílem projektu je usnadnit budoucím prvňáčkům přestup z mateřské 

do základní školy. Děti společně se svými rodiči docházejí do školy a seznamují se 

s učitelkami prvního stupně i se školními úkoly.  

Každé setkání je zaměřeno na plnění úkolů a cvičení pro 

rozvoj hrubé a jemné motoriky, sluchového a zrakového vnímání, 

předmatematických  představ a rozvoje slovního vyjadřování. Pro 

rodiče jsou zajištěny odborné přednášky, které se týkají školní 

zralosti, připravenosti a logopedie. Při vzájemném setkávání se také 

lépe poznají děti a rodiče se svými budoucími učitelkami. 

Mgr. Šárka Storzerová  
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Hyperdevotion Noire – RPG s anime postavičkami 

Děj hry se odehrává v alternativním světě, kde proti sobě bojují bohyně čtyř 

národů o celkovou nadvládu. Vůdkyně Noire pomalu poráží ostatní bohyně a 

má blízko k vítězství, ale je zbavena svých schopností. Nyní se tedy musí 

bohyně sjednotit v boji proti nové hrozbě a zachránit Gamarket!. 
 

 

Dark Souls 3 – RPG 

Hodnocení specialistů 9 z 10, hodnocení hráčů ještě vyšší. Jedná se o třetí díl herní série. 

Hlavním úkolem hrdiny je zastavit temnotu před pohlcením světa. Skvělá grafika a zajímavé 

dějové zvraty jsou tím pravým pro každého hráče. Celkové se jedná o náročnější hru, která 

vám poskytne mnoho adrenalinu. 
 

 

Far Cry Primal – akční hra v novém prostředí 

Hodnocení specialistů je 8 z 10. Nejnovější hra série Far Cry je umístěna do 

prostředí pravěku, což jí dodává úplně nový nádech. Celý děj je zaměřen na 

opakující se lov zvířat, jejich stahování z kůže a výrobu nástrojů ze 

získaných surovin. Hrdina hry se snaží přežít v boji s domorodými kmeny, 

navíc může získat zvířecího spolubojovníka.  
 

 

MXGP2 – motocrossové závody  

Tratě i závodníci jsou aktuální (ze sezóny 2015). Pro vítězství musíte splnit sérii podmínek. 

Celá hra je oproti dřívějším verzím vylepšená, vše je realističtější. Nově si také můžete vybrat 

jinou kombinézu, upravit si svou motorku, a to jak vzhledově tak výkonově. 
 

 

Samorost 3 – kosmická fantasy českých tvůrců 

Hodnocení specialistů 9 z 10, hodnocení hráčů o dost vyšší. Hra je 

dokonalá především grafickým ztvárněním a důmyslným ozvučením. 

Ty z hry dělají hotový zážitek, který si budete opravdu užívat. V ději je 

zapojena trocha fantasy a důležitým prvkem je množství 

zapracovaných detailů a nápadů, na které narazíte na každém kroku. 

Pro další postup v ději se neobejdete bez vyluštění různých hádanek 

a rébusů. 
 

   



22 
 

 

 

Doplňte do křížovky názvy obyvatel lesa. 
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Spojte anglické názvy zvířat se správnými obrázky.  

1. hippo 

2. rhinoceros 

3. camel 

4. kangaroo 

5. lion 

6. wolf 

7. fish 

8. snake 

9. zebra 

10. monkey 

11. elephant 

12. giraffe 

13. tiger 

14. rabbit 

15. turtle 

16. crocodile 

17. bear 

18. horse 

19. bird 

20. fox 
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V průběhu března a dubna proběhla obrovská spousta soutěží jak na půdě školy, tak 

mimo ni. Na některé z nich se společně podíváme. 

 

VYBÍJENÁ 

Někteří žáci 4., 5. a 6. třídy pilně trénovali a pak jeli na soutěž ve vybíjené smíšených 

družstev na ZŠ Sjednocení do Studénky. Soutěže se zúčastnila družstva ze ZŠ Petřvald, ZŠ 

Sjednocení Studénka, ZŠ T. G. Masaryka Studénka a my z Jistebníku. 

Dřív, než jsme vešli do tělocvičny, uviděli jsme jedno 

družstvo. Nejspíš bylo jasné, že prohrajeme, ale opravdu jsme se 

velmi snažili. Dvakrát jsme uhráli dokonce remízu. Poprvé 

s Petřvaldem a podruhé se ZŠ Sjednocení. Nicméně jsme získali 

„bramborovou“ medaili, tedy 4. místo.  

Unavení a mokří, protože k tomu všemu lilo jako z konve, 

jsme dojeli zpět do školy. 

Dalimil Kříbek a Petr Zdražil, 5. ročník 

 

OVOV – Odznak všestrannosti olympijského vítěze 

Soutěže OVOV se konala 18. 4. v Odrách, kde naši školu reprezentovali jednotlivci 

z 6. a 7. ročníku. Celkově se soutěže účastnilo přes 200 závodníků, kteří byli rozděleni na 

děvčata a chlapce a dále podle roku narození. Plnili řadu disciplín, např. kliky po dobu 

2 minut, trojskok, skoky přes švihadlo po dobu 2 minut, hod medicinbalem přes hlavu, běh 

na 1000 m a driblování míčem na košíkovou. Jejich výkony byly bodovány podle atletických 

bodovacích tabulek. 

Soutěž byla náročná časově, fyzicky i 

psychicky, a proto jsme měli velikou radost 

z 1. místa Ondry Stilera a 3. místa Nikolase Kleina. 

Oba dostali diplomy a medaile z rukou 

olympioničky Šárky Kašpárkové. Také ostatní 

závodníci si vedli skvěle a skončili nejhůře ve středu 

tabulky. Děkujeme jim za reprezentaci školy a 

doufáme, že se této soutěže příští rok zúčastní 

ještě větší počet žáků. 

Mgr. Naděžda Richtárová 
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MATEMATICKÁ PYTHAGORIÁDA 

V úterý 29. března psali žáci 6. až 8. ročníku matematickou Pythagoriádu. Šedesát 

minut pekelného soustředění bohužel nikomu ze soutěžících nebylo nic platné. Letos nikdo 

z žáků nesplnil minimální počet deseti bodů pro postup do okresního kola. Příští rok snad 

budeme úspěšnější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní kolo matematické Pythágoriády – žákyně 5. ročníku Monika Štábová se 

umístila na krásném 6. – 9. místě. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

MATEMATICKÝ KLOKAN  

18. března žáci 2. až 9. ročníku psali matematickou soutěž Klokan, 

v níž byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku. Jedná se o soutěž, v níž žáci 

volí jednu z pěti správných odpovědí, přičemž se za špatnou odpověď 

strhávají body. Zde byli žáci o něco úspěšnější. 

 
       

 
                    kategorie CVRČEK (2. - 3. třída)    

místo jméno počet bodů 

1. MATĚJOVÁ Adéla 55 

2. ŠTOLFA Ondřej 50 

3. KUČERA Dominik 47 

                          kategorie KLOKÁNEK (4. - 5. třída) 
 místo jméno počet bodů 

1. ŠTÁBOVÁ Monika 96 

2. ZDRAŽIL Daniel 79 

3. BENDOVÁ Natálie 70 

       
       

               kategorie BENJAMÍN (7. třída) 
 místo Jméno počet bodů 

1. STILER Ondřej 58 

2. - 3. 
MAREK Radovan 51 

CHYTIL Lukáš 51 

       

 
kategorie KADET (8. - 9. třída) 

 místo Jméno počet bodů 

1. MÁCHOVÁ Kristýna 62 

2. - 3. 
MIKULOVÁ Lucie 55 

KOVALČÍK Michal 52 

Mgr. Jana Kocichová 

6. ročník 

     
místo jméno počet bodů 

1. Kovalčík Josef 8 

2. Rašek David 5 

3. Kříbek Štěpán 3 

 
7. ročník 

místo jméno počet bodů 

1. - 2. 
Marek Radovan 

2 
Stiler Ondřej 

 
8. ročník 

místo jméno počet bodů 

1. Ondovčáková Alice 6 
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VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

V předchozím čísle Poškoláčka jsme uvedli, že se naši žáci účastnili výtvarných 

a literárních soutěží „Evropa ve škole“ a „Lidice“. Ani v jedné ze soutěží bohužel neuspěli, 

přesto mnohokrát děkujeme za snahu.  Soutěž ve Světě techniky stále probíhá, hlasování 

je prodlouženo až do poloviny června, proto doufáme, že nás i vy zajdete podpořit. 

Výtvarné soutěže probíhaly také v průběhu března a dubna. První ze 

soutěží nesla název „Kniha a já“ a byla zaměřena na to, jak děti vnímají svého 

oblíbeného hrdinu, oblíbenou knihu nebo jaký mají zážitek z četby. Na prvním 

i druhém stupni vznikla opravdu hezká díla, která jsou k vidění na webu školy. 

Další soutěž, do které však tvořili pouze žáci prvního stupně, se jmenovala 

„Marťánci - škola z Marsu“. Ani v těchto dvou soutěžích jsme bohužel 

neuspěli. Úspěch, a to obrovský, nám přinesla až soutěž „Myslivost a lesní 

zvěř“. V okresním kole v Odrách se na nádherném druhém místě v kategorii 

1. – 5. třída umístila Klaudie Štellnerová z 1. třídy. Klaudince mnohokrát gratulujeme 

a přejeme jí mnoho dalších úspěchů. Poslední ze soutěží, do níž tvořili žáci prvního stupně, 

nesla název „Domácí mazlíčci“. Její výsledky budou známy až po polovině května, proto je 

nemůžeme zveřejnit už nyní.   

Mgr. Jana Kocichová 

VELIKONOČNÍ DEKORACE 

Ve dnech 15. - 23. 3. proběhla na naší škole soutěž o nejhezčí velikonoční dekoraci. 

Všem zúčastněným děkujeme za velmi hezké výrobky, které ozdobily naši školu před 

velikonočními svátky. Vítězům, kteří převzali pěkné ceny, srdečně gratulujeme. A teď 

výsledky: 

 starší žáci mladší žáci zvláštní ocenění 

1. místo Adéla Vrbinčíková Štěpánka Pavlíková František Ležatka 

2. místo Alexandra Tylečková Klaudie Štellnerová Aisha Bauková 

3. místo Matyáš Klepek Adéla Matějová  

 

Mgr. Helena Machytková 
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STUDÉNECKÝ SLAVÍČEK 

Žák 2. ročníku Ondřej Šíma získal 12. dubna 

cenu publika a cenu za zlaté pásmo v pěvecké 

soutěži Studénecký slavíček. 

 

 

 

 

Začátkem kalendářního roku se naše škola zúčastnila sbírky na pomoc zvířecím 

útulkům (organizace PESOS o.p.s.). Žáci i personál měli možnost přispět nákupem magnetu 

v hodnotě 25 Kč. Magnetky se zvířecími motivy byly velmi krásné a rychle se prodávaly, 

proto se nám podařilo vybrat částku 1400 Kč.  

Všem moc děkujeme za jejich zakoupení a doufáme, že vám zdobí vaše ledničky :-) 

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 15. června. Každý autor zveřejněného 

příspěvku bude odměněn sladkou drobností  

mailto:kocichova@seznam.cz

