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CO SE UDÁLO PO VYDÁNÍ MINULÉHO ČÍSLA POŠKOLÁČKA? 

 

 

Devět žáků naší školy prožilo poslední pracovní prosincový pátek sportem - skákali 

do výšky na již 25. ročníku memoriálu Otakara Michálka v Kopřivnici. Účastnili se žáci 

6. a 7. třídy – Eliška Štandlová, Natálie a Leontýna Fialové, Tereza Dedková, Aneta Hudcová, 

chlapce reprezentovali Lukáš Chytil, Jaroslav Honěk, Ondřej Stiler a Tomáš Fiala. Celé akce se 

zúčastnilo něco přes 130 závodníků, kteří byli podle věku rozdělení do několika kategorií, 

v každé kategorii bylo nejméně 20 soutěžících. 

Na medaile jsme tentokrát nedosáhli, ale přesto naše výsledky byly pěkné. Nejlépe se 

dařilo Lukáši Chytilovi, který skončil na 6. místě. Hned za ním byl Jaroslav Honěk. Z děvčat 

byla nejlepší Natálie Fialová, která získala 9. místo. 

Všem se závody velice líbily. Celou dobu panovala dobrá nálada a atmosféra a velkou 

radost nám udělal svou účastí reprezentant České republiky ve skoku do výšky Jaroslav Bába, 

který se s našimi žáky i vyfotil. 

 Mgr. Naděžda Richtárová 
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CO SE UDÁLO PO VYDÁNÍ MINULÉHO ČÍSLA POŠKOLÁČKA? 

 

 

 

 

Na pondělí 21. 12. 2015 ředitelství naší školy pozvalo důchodce i zaměstnance na 

mateřské dovolené z řad učitelů a správních zaměstnanců na vánoční setkání. To se 

uskutečnilo dopoledne v tělocvičně. Zúčastnila se ho celá škola a většina pozvaných, kteří 

z něj měli velkou radost. Pěkný program s vánoční tématikou nám předvedli žáci 1. stupně 

pod vedením svých třídních učitelek a koledy jsme si všichni zazpívali s dětským pěveckým 

sborem pod vedením paní učitelky Jiřiny Matějové. 

Program se nám všem líbil a paním učitelkám děkujeme za jeho přípravu. Hosté 

a pracovníci školy v závěru programu obdrželi z rukou žáků deváté třídy malé dárky, které 

nám věnoval Obecní úřad v Jistebníku. Své dojmy si pak hosté mohli sdělit a povyprávět 

u sladkého pohoštění ve školní jídelně. 

Před odchodem si ještě prohlédli celou školu, která pod vedením paní ředitelky 

Mgr. Šárky Storzerové prodělala hodně změn a úprav, které byly hodnoceny velmi kladně. 

Všichni zúčastnění věří, že se tato akce bude nejpozději za rok opět opakovat. 

Mgr. Naděžda Richtárová 
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CO SE UDÁLO PO VYDÁNÍ MINULÉHO ČÍSLA POŠKOLÁČKA? 

 

 

Poslední školní den před Vánocemi jela celá 6. třída do divadla 

Jiřího Myrona v Ostravě. Jeli jsme tam vlakem a pak tramvají. Než 

otevřeli divadlo, tak jsme byli v obchodním domě Laso. Na Masarykově 

náměstí byly vánoční trhy, tak jsme si prohlédli stánky a už jsme 

spěchali do divadla. Mrazíka z televize všichni známe, ale představení je 

něco jiného. 

Líbily se nám kostýmy herců a pěkná hudba, prostě představení 

bylo moc pěkné. Domů jsme se vrátili ve 14 hodin.  

Eliška Štandlová, Natálie Tylečková 

 

 

 

Začalo to tím, že jsme my osmáci měli jet do divadla, ale změnil se plán, protože herci 

onemocněli. Tak se rozhodovalo, jestli pojedeme na hory nebo do Opavy. Nakonec jsme 

22. prosince jeli do Opavy i s deváťáky. 

V Opavě jsme se podívali do muzea, kde si to všichni prohlédli a někteří si vyrobili 

i svou baňku. Po hodinové návštěvě muzea jsme se byli podívat na vánoční trhy. Nebylo tam 

moc stánků, ale nakoupili jsme dárky, které jsme potřebovali. U vánočních trhů jsme strávili 

asi dvacet minut, a pak jsme se vydali do nákupního centra Breda, kde nám paní učitelky daly 

rozchod a řekly nám, kde je sraz. Skoro všichni měli hlad, takže jsme šli do KFC. Já a Kačka 

jsme si šly koupit pití. Když jsme zaplatily, tak jsme šly ke stolu, ale v tom vidím Denise 

Kubíka (YouTubera). Hned za ním všichni běželi a chtěli fotku, jakmile jsme se vyfotili, tak mi 

řekl, že tu dneska bude YouTube akce jménem CineTube. Neměli jsme už čas, museli jsme na 

místo srazu. Nemohla jsem se vzpamatovat, tak mi to nedalo a koukla jsem se na internet 

a zjistila jsem, že zítra je ta akce v Novém Jičíně. Řekla jsem to kamarádům a druhý den jsme 

tam jeli. Teď zpátky, kde jsme skončili. Šli jsme na ten sraz, a pak jsme šli na vlak. Když jsme 

dojeli do Jistebníku, tak jsme se všichni rozešli domů a těšili se na prázdniny a já na další den.  

Byl to moc hezký výlet a určitě bych na nějaký podobný chtěla ještě někdy jet. 

Natálie Dobešová, 8. třída  
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Český název pochází od slova led – měsíc ledu. 

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

 

 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI 

1. ledna 1993 zánik Československa – vznik České republiky a Slovenské republiky 

2. ledna 1965 poprvé v Československé televizi odvysílán Večerníček 

4. ledna 1643 se narodil Isaac Newton, britský matematik, fyzik a astronom 

5. ledna 1355 byl Karel IV. v Miláně korunován lombardským králem 

9. ledna 1890 se narodil český spisovatel Karel Čapek 

11. ledna 1158 byl v Řezně korunován Vladislav II., druhý český král 

15. ledna 1943 byla dokončena stavba Pentagonu, největší úřední budovy na světě 

16. ledna 1969 se na Václavském náměstí na protest proti okupaci zapálil student Jan Palach 

17. ledna 1991 brzy ráno začala operace Pouštní bouře (válka v Perském zálivu) 

18. ledna 1409 Václav IV. vydal Dekret kutnohorský 

20. ledna 1942 rozhodli nacisté o konečném řešení židovské otázky – likvidace Židů 

25. ledna 1924 se uskutečnily první Zimní olympijské hry (ve Francii) 

27. ledna 1945 byl osvobozen koncentrační tábor v Osvětimi 

 

 

  

Pentagon 
- sídlo Ministerstva obrany Spojených států 

amerických 

- 5 nadzemních a 2 podzemní patra 

- centrální náměstí „Ground zero“ 

- v budově přes 30 000 pracovníků 

- prakticky nedobytná pevnost 
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V pátek dne 15. ledna 2016 jsme byli pozváni na bubnování do tělocvičny – jednalo se 

o zážitkovou formu besedy o chování. Beseda trvala dvě a půl hodiny pro každou třídu. 

Zúčastnili se jí žáci sedmé, osmé a deváté třídy. 

Paní učitelka Dreslerová k nám do třídy přišla ve druhé hodině a řekla nám, že nás 

čeká beseda. Poté jsme šli do tělocvičny, kde se nám představil pán jménem Janis Švagera. 

Vešli jsme do tělocvičny a on nám řekl, abychom si slušně sedli na drumbeny, což jsou trochu 

jiné bubny. Drumbeny byly uspořádané v kruhu. Všichni jsme se usadili a začali jsme 

si povídat o chování a o drumbenech. Po chvíli jsme začali bubnovat. Bubnovali jsme 

a opakovali vždy podle jednoho z nás, pak jsme hráli podle Janise do rytmu a bavilo nás to.  

Dále jsme hráli hru, kde nám Janis rozdal lístečky, abychom získali své jméno. 

Vymysleli jsme si pro každého otázku a dotyčný žák nám napsal písmeno. Tím jsme se 

představili Janisovi. Pro další hru jsme byli rozděleni do skupin podle barev a Janis nám určil 

rytmus, který budeme hrát. Vzal barevné koule na tyčích, kterými zvedal barvy a určoval, 

která skupina má hrát a jak moc hlasitě - navzájem jsme se poslouchali. Vyzkoušeli jsme si to, 

hodně se nám to líbilo. Janis poté donesl velký pytel barevných balonků a rozsypal je 

po tělocvičně. Hráli jsme hru, ve které jsme třídili zelené, žluté, modré a červené balónky 

do drumbenů - hráli jsme na přežití na pustém ostrově, věci byly určeny na naši záchranu. 

Hra se nám strašně moc líbila, tak jsme ji hráli asi dvakrát. Poté jsme měli přestávku. 

Po přestávce jsme hráli hru, ve které jsme nesměli mluvit, ani vydávat zvuky. Museli jsme 

komunikovat beze slov. Měli jsme drumbeny uspořádané za sebou, postavili jsme se na ně 

všichni vedle sebe a měli jsme přejít nějaký úsek - museli jsme si pomoct přemisťováním 

drumbenů. Janis nám řekl pravidla hry, když jsme promluvili, vzal nám drumben po řadě, 

jenom jsme se zasmáli a vydali zvuk, vzal nám drumben. Došli jsme všichni do cíle. 

Na konci besedy jsme se měli seřadit a dostali jsme sladkou odměnu, poté jsme 

poděkovali za všechno a rozloučili jsme se. Šli jsme do třídy, kde nám paní učitelka rozdala 

čokoládu. Bylo to celkem dobré, ale museli jsme se jít učit. 

Aneta Hudcová a Leontýna Fialová, 7. třída  
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Hned druhý den po skončení vánočních prázdnin čekal žáky prvního stupně výchovný 

hudební koncert pana Ivana Urbánka z Brna s názvem „Já nic, já muzikant“. 

Děti se v průběhu programu seznámily s hudebními nástroji např.: dechovými, 

strunnými, bicími, a také si mohly samy vyzkoušet, jak se na ně hraje. Společnými silami žáci 

vytvořili hudební těleso – orchestr, který pod taktovkou jednoho žáka a s přispěním pana 

Urbánka hrál lidové písničky. 

Mgr. Eva Smolanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 22. ledna 2016 jela celá 7. třída do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě 

na představení Kytice. Sraz jsme měli na nádraží v 8 hodin. Z vlaku jsme vystoupili v Ostravě 

na hlavním nádraží, odkud jsme jeli do centra tramvají. Protože jsme měli hodně času 

do začátku představení, šli jsme do obchodního centra LASO, kde jsme se najedli, a potom 

jsme šli do divadla. 

V divadle jsme si všichni odložili věci do šatny a šli jsme se posadit na svá místa. Seděli 

jsme na balkoně v první řadě a měli jsme pěkný výhled na jeviště. Herci nám předvedli 

zpracování balad Vodník, Zlatý kolovrat, Svatební košile, Vrba a Polednice. Bylo to moc 

pěkné. Po představení jsme šli na tramvaj a jeli jsme na hlavní nádraží, kde jsme měli 

desetiminutový rozchod. Šli jsme na nástupiště a jeli jsme spokojeně domu. 

Natálie Fialová, 7. třída  
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Dne 18. ledna 2016 se žáci 8. a 9. třídy vydali na Obchodní akademii do Ostravy, kde 

se v rámci dne otevřených dveří konalo soutěžní dopoledne pro starší žáky. Byly zde 

připraveny dvě soutěže – psaní na počítači pro jednotlivce a vědomostně-zručnostní týmová 

soutěž. 

První soutěž pro jednotlivce byla o tom, kdo v zadaném čase stihne přepsat 

na počítači co nejvíce cvičení s co nejméně chybami. Z našich žáků se soutěže zúčastnili Adéla 

Martínková, Matěj Vitoch, Tomáš Vavřík a Jan Fiala. Nikdo z jmenovaných se bohužel 

neumístil na stupních vítězů, proto budou muset do příštího roku trénovat.  

Druhá soutěž pro pětičlenné týmy byla zaměřena na vědomosti i dovednosti 

soutěžících. Z naší školy se jí zúčastnil tým osmáků ve složení Alice Ondovčáková, Anna 

Szeifová, Tomáš Uhl, Marek Holaň a Ondřej Čechovský. Tým deváťáků tvořili Lucie Mikulová, 

Marek Straka, Michal Kovalčík, Jiří Tyleček a David Pasker. Družstva postupně prošla 

stanoviště, na nichž plnila různé úkoly – hod na basketbalový koš, vědomostní kvíz, poznej 

součástky počítače, Tetris na tabletech, logická skládanka na tabletech, šifry, křížovky, 

piškvorky a dáma proti studentům obchodní akademie apod. Některé úkoly byly snazší, jiné 

dělaly žákům obtíže. Na vítězných příčkách se naši žáci sice neumístili, ale tým deváťáků 

skončil ve středu soutěžního pole na šestém místě se 42 body – do prvního místa jim chybělo 

jen deset bodů. Osmáci ukázali, že jsou prozatím nezkušení, proto se umístili na posledním 

místě se 13 body, ale důležité je, že se zúčastnili a vyzkoušeli si to. 

Pro všechny soutěžící i nesoutěžící byl připraven doprovodný program – místnost 

s hlavolamy a křížovkami. Zde si mohli všichni odpočinout a zkusit si vyřešit nějakou 

záludnost. Za správné řešení pak mohli žáci získat nějakou odměnu v losování. K dispozici byl 

také sál s pingpongovým stolem, kde se naši žáci vyřádili. 

Dopoledne se všem moc líbilo a doufám, že se žáci budou chtít zúčastnit i příští rok. 

Mgr. Jana Kocichová  
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Poslední lednové úterý, tedy 26. ledna 2016, se v prostorách naší školy konal zápis 

dětí do budoucí první třídy. Rodiče i jejich budoucí školáci byli natěšeni na tento slavnostní 

okamžik, někteří byli dokonce tak nervózní, že skoro ani nemluvili. 

Díky rezervačnímu systému jsme dopředu věděli, které děti přijdou v konkrétní čas, 

proto jsme mohli dobře kontrolovat organizaci zápisu. Také paní učitelky Mgr. Machytková, 

Mgr. Smolanová a Mgr. Součková mohly být dopředu připraveny na správný počet dětí. 

Jelikož si paní učitelky povídaly s dětmi a jejich rodiči každá ve své třídě, nebyly ničím 

rušeny a mohly se o dětech dozvědět mnohem více než v předchozích letech. Také děti 

nebyly tak nervózní, že je kolem nich hodně lidí, kteří se na ně dívají.  

Všichni budoucí prvňáčci zápis statečně zvládli, a tak si mohli v naší „cukrárně“ 

vyzvednout sladkou odměnu i nějaké věcné ceny od Základní školy, Obecního úřadu i SRPŠ. 

Rodiče si pak mohli společně posedět a popovídat si u kávičky či čaje. 

Letos se zápis žáků do první třídy opravdu povedl a doufáme, že v září nastoupí děti 

v tak hojném počtu, v jakém se dostavili k zápisu. 

Mgr. Jana Kocichová  
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Robinson Crusoe na ostrově zvířátek – animovaná komedie  

Robinson Crusoe ztroskotá na ostrově, který není tak úplně opuštěný. Žijí tam 

různá zvířata, s nimiž se postupně snaží skamarádit. Zpočátku si Robinson se 

zvířaty nerozumí, protože mluví každý jinou řečí, ale brzy k sobě najdou cestu 

a začnou si pomáhat a zažívat společná dobrodružství. Celé přátelství vrcholí 

tím, že všichni musí spojit své síly k záchraně ostrova před zlomyslnými 

kočkami.  

Film pro menší děti s působivou animací a zajímavými efekty. 
 

Lída Baarová – životopisné drama 

Lída Baarová, česká herečka, jedna z nejkrásnějších žen meziválečné Evropy, která nenechala 

klidným ani Hitlera, se stala úspěšnou filmovou hvězdou v Německu. Její herecká kariéra byla 

zrovna na vrcholu, když se stala milenkou nacistického ministra propagandy Goebbelse. 

Na příkaz Hitlera musel Goebbels vztah ukončit a Lídě Baarové bylo zakázáno hrát a opustit 

Německo. Přesto ještě před válkou utekla zpět do Čech. Za války se skrývala před nacisty a už 

nikdy nebyla slavná jako dřív. Skutečné peklo si však prožila až po válce, kdy musela 

vysvětlovat svůj dřívější milostný vztah. 

Film Filipa Renče autenticky zachycuje dobu, v níž se odehrává.  
 

 

Bohové Egypta – dobrodružný fantasy film 

Trůn egyptského vládce obsadí nemilosrdný bůh temnoty Set, jemuž se odváží 

postavit jen málokdo, mezi nimi i zlodějíček Bek a mocný bůh Horus. Jejich 

šílené dobrodružství a boj proti Setovi a jeho krvežíznivým poskokům je 

zavede do podsvětí i na nebesa. Smrtelník i bůh budou muset projít zkouškami 

odvahy i obětavosti a postavit se monstrům, o kterých dosud jen snili.  

Film s neskutečnými monstry plný počítačových efektů. 
 

Chůvák – komedie 

Úspěšný podnikatel, městský architekt, neustále hledá chůvu pro své děti, na které nemá 

čas. Chůvy se v domě střídají jedna za druhou a otec stále nechápe proč. S takovými dárečky 

by nikdo moc dlouho nevydržel. Nakonec se však najde muž „chůvák“, který vydrží všechny 

vylomeniny a schválnosti, dokáže děti uklidnit, zachrání rozpadající se rodinu i svůj vlastní 

domov. 

V celku vtipná rodinná komedie. V kinech od 25. února 2016. 
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Spojte čísla ve správném pořadí a vybarvěte obrázek.  
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Přečtěte si malované čtení a zkuste se naučit básničku.  
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Teplý únor – studené jaro, horké léto.  

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 

 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI 

1. února 2004 byla založena sociální síť Facebook 

2. února 1989 byl vykonán poslední trest smrti na území Čech 

3. února 1945 provedlo letectvo USA nálet na Berlín – zemřelo 22 000 lidí 

4. února 1820 se narodila česká spisovatelka Božena Němcová 

7. února 1311 byl Jan Lucemburský korunován českým králem 

8. února 1348 založil Karel IV. Nové Město pražské 

9. února 1900 byla založena tenisová soutěž Davis Cup 

12. února 1736 byl uzavřen sňatek Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského 

14. února 1945 došlo v průběhu 2. světové války k prvnímu bombardování Prahy  

16. února 2014 získala Eva Samková zlatou medaili na ZOH v Sochi v snowboardcrossu 

20. února 1811 podepsal František I. finanční patent = měnová reforma 

21. února 1953 Francis Crick a James D. Watson objevili strukturu DNA 

22. února 1998 získali čeští hokejisté zlatou medaili na ZOH v Naganu 

25. února 1969 se na Václavském náměstí upálil student Jan Zajíc 

 

 

 

 

  

SITUACE U NÁS 

- 1918 až 1933 popraveno 9 lidí 

- 1939 až 1949 velmi časté popravy 

- 40. a 50. léta tresty smrti zneužívány 

- nejčastěji poprava oběšením 

- jména popravčích jsou tajná 

- vždy byl přítomen lékař 

- roku 1978 petice na zrušení trestu smrti 

- trest smrti zrušen 1990 

TREST SMRTI 

 

ZDROJ: http://www.lidskaprava.cz/student/trest-smrti/interaktivni-mapy 
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V pátek 12. února 2016 se konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci, kteří prošli 

úspěšně třídními koly, se snažili vybojovat si postup do okrskového kola. A nebylo jich málo. 

Po dlouhé době byly ve školním kole zastoupeny všechny třídy alespoň jedním soutěžícím, 

což považujeme za úspěch a posun k lepšímu. 

Žáčci první třídy si pak recitaci vyzkoušeli úplně poprvé, a tedy mimo soutěž. Všem se 

vystoupení opravdu povedlo. I větší děti slavily úspěchy. Někteří byli sice hodně nervózní, ale 

nakonec se vše vydařilo a zbývalo jen netrpělivě očekávat výsledky. 

Do okrskového kola v Bílovci nakonec postoupili první tři soutěžící z každé kategorie. 

Mgr. Lenka Kurečková 

 

 

 

 

 

  

1. kategorie (2. a 3. třída) 

1. místo Adéla Kratochvílová 

2. místo Vojtěch Stiler 

3. místo Ondřej Štolfa 

 Sára Šeděnková 

2. kategorie (4. a 5. třída) 

1. místo Monika Štábová 

2. místo Matyáš Klepek 

3. místo Linda Hudcová 

3. kategorie (6. a 7. třída) 

1. místo Lukáš Chytil 

2. místo Nikolas Klein 

3. místo Eliška Štandlová 

4. kategorie (8. a 9. třída) 

1. místo Alice Ondovčáková 

2. místo Natálie Dobešová 

3. místo - 
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Povím Vám jeden velmi zajímavý příběh o dvou děvčatech, která se vydala do Nového 

Jičína, aby změřila své síly s ostatními žáky v okresním kole Olympiády v českém jazyce. 

Všechno to začalo ráno dne 15. 2. 2016. Dvě žákyně z deváté třídy, Adéla Martínková 

a Kristýna Máchová, jely vlakem s paní učitelkou Kurečkovou do Nového Jičína a tam 

soutěžily jako o život, jen aby se co nejlépe umístily. 

Test měl dvě části – mluvnickou a slohovou. Zdálo se, že to bude těžké, ale jakmile 

dostaly papíry, už na to nemyslely a musely přemýšlet. Chvílemi to vypadalo, že otázky 

v okresním kole jsou lehčí než v tom školním. Ale také se tam našly úkoly, u kterých musely 

trochu více zauvažovat. První část dokončily ještě před koncem hodiny, ale to už se dalo 

čekat. Horší to bylo se slohem. Holky měly jen deset minut na oddech a hned poté znovu 

musely zapojit své mozkové závity. Na slohu bylo zadáno téma Nejlepší maska a slohový 

útvar byl volitelný. To byla docela výhoda. Hodně se bály, že to nestihnou dokončit včas, ale 

stal se pravý opak. Nejen že to stihly, ale do konce hodiny ještě zbývalo dost času. Svůj úkol 

splnily statečně. Už mohly jen doufat ve svůj úspěch. 

Cesta domů byla dosti složitá. Když došly na autobusové nádraží, paní učitelka zjistila, 

že mohou jet dřívějším autobusem, který jel do Bílovce. Nevěděly ale, kudy pojedou, a tak 

když vjely do Studénky, paní učitelka se rozhodla, že pojedou vlakem. Chvilku čekaly na spoj 

a mohly vyrazit. Netrvalo dlouho a ocitly se na nádraží v Jistebníku. Cestování s paní 

učitelkou Kurečkovou je sice trošičku zmatené, ale zato velmi zábavné. 

Kristýna Máchová, 9. třída 
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V sobotu 20. února 2016 se uskutečnil v kulturním domě dětský maškarní ples, který 

pořádala Základní škola Jistebník a Spolek rodičů a přátel školy. 

Zúčastnili jste se ho? To jste udělali dobře, určitě jste se dobře pobavili se dvěma 

veselými klauny. Ti se celé odpoledne starali o naši dobrou zábavu. Děti i rodiče si mohli 

zatančit a ukázat svoji šikovnost v tanci s balónky, mezi bublinami různé velikosti, v tanci pod 

šňůrou a podobně. Kdo, nechtěl tančit s klauny, mohl si jít zkusit štěstí v rybolovu, na kole 

štěstí nebo si koupit losy do tomboly. Ceny byly lákavé. 

Program začal vystoupením kroužku zumby, pokračoval vystoupením dětí z mateřské 

školy a žáků základní školy. Všechna vystoupení byla taneční a rytmická. Velmi těžký úkol 

dostala komise, která měla vybrat nejpěknější masky. Proč? No, protože všechny byly moc 

pěkné, vtipné a milé.  

Na plese samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení, např. výborné koláčky, káva 

a spousta sladkostí.  

Příprava takového plesu je finančně i časově náročná, a tak chceme poděkovat 

členům SRPŠ, jejich rodinným příslušníkům, zejména p. J. a M. Šidíkovým, R. Raškovi, 

M. Vitochovi a p. K. Pleskotové, sponzorům, bez nichž bychom takový ples nemohli 

uskutečnit. 

Mgr. Naděžda Richtárová 

 

 

 

 

 

Sponzory plesu byli: 

Obecní úřad Jistebník, Chov ryb, KB-blok systém, p. M. Littnerová, Mary Kay, 

Myslivecké sdružení Jistebník, Platan, s. r. o. Semily, Potraviny Hruška, Potraviny J. Richter, 

Restaurace Na obci -  V. Mamula, Restaurace Oáza - P. Matěj, Reataurace u Matěje - 

R. Ledvina, Řeznictví Patrik – P. Kučera, Spolek rodičů a přátel školy, TJ Jistebník, Truhlářství 

P.Storzer a  členové SRPŠ M. Šidíková a I. Matula.  
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V pátek 19. února 2016 k nám zavítalo Divadélko Ententýky s představením pro první, 

druhou a třetí třídu. Dámy herečky zahrály pohádku Myška Klárka, veverka Terka a sněhulák 

Mrkvička, v níž bylo zapojeno téma koloběhu vody, ale také přátelství a vzájemné pomoci. 

Všem dětem se představení s veselými herečkami a zábavnými barevnými kulisami 

líbilo. Skvělý zážitek měli navíc ti, kteří byli vybráni na pomoc při představení a sami si zahráli 

pro své spolužáky. 

Děti se jistě těší na další podobné zážitky. 

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 23. února 2016 se devátá třída vydala do divadla. Tentokrát to bylo jiné, jelikož 

jsme nejeli do Ostravy, nýbrž do Opavy. Cesta byla dlouhá, bylo mokro, dokonce sněžilo 

a mrzlo. Dorazili jsme do divadla, kde jsme přišli na představení: Náš dům, náš hrad.  

Jednalo se o zajímavou hororovou komedii. Paní učitelka Brožová nás opustila 

a seděla ve výklenku kousek od nás. Během představení nás jeden herec poplival, jelikož 

jsme seděli v první řadě. Ve hře šlo o to, že si jedna slečna vzala movitého muže, který měl 

srdeční nemoc. Její rodina ho chtěla zabít tak, že ho vystraší k smrti, ale plány jim kazil 

příjezd strýce s jeho přítelem Davčou. Nakonec se ukázalo, že je strýc na straně rodiny 

a všechno měl naplánované tak, aby umřel jen movitý muž.  

Představení se nám hodně moc líbilo, hlavně díky Davčovi a jeho dokonalému hraní 

homosexuality. Domů jsme dorazili v pořádku, jen jsme byli promrzlí až na kost. 

Lucie Mikulová a Kristýna Máchová, 9. třída  
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Assassin’s Creed Chronicles: India – akční hra v novém prostředí 

Hra má velice poutavý příběh plný originálních zvratů. Také prostředí, v němž se odehrává je 

jiné, exotické. Trošku na škodu jsou dlouhé dialogy, které jsou stále stejné a začnou hráče 

brzy nudit. Poutavý může být například velký arsenál zbraní, jež můžete použít k boji z blízka 

i na dálku. 
 

Homeworld: Deserts of Kharak – realtime strategie  

Děj celé hry se odehrává na umírající pouštní planetě, jež může 

zachránit pouze objev tajuplného objektu – anomálie. Pro tento objekt 

se vydá expedice pod vedením mladé Rachel. Cesta není jednoduchá, protože okolí objektu 

je v obležení nepřátelských bojových frakcí. Hlavní úkol je doplněn řadou vedlejších úkolů, 

díky nimž můžete získat nové stroje. Velice přitažlivé prostředí, chudší příběh a dynamická 

hra vytváří skvělý herní zážitek. 
 

The Witness – více než inteligentní bludiště  

Hráče čeká prozkoumávání opuštěného ostrova, tentokrát jsou 

však zbraně zbytečné. Celá hra je založena na řešení různých 

puzzle a rozklíčovávání příběhu, který je těmito puzzle sdělován. 

Autor hry Jonathan Blow ale slibuje, že The Witness nebude jenom 

sérií rébusů, nýbrž má obsahovat i jakýsi tajemný vyšší úkol. 
 

Rise of the Tomb Raider – akční příběh Lary Croft 

Jedná se o další hru ze série příběhů Lary Croft, nově v zamrzlé krajině Sibiře. Mladá Lara se 

vydává na cestu plnou dobrodružství a nebezpečí, kde jí mnohokrát „půjde o krk“ a bude 

muset zvládnout i přežití v drsné divočině plné divoké zvěře. Atmosféra příběhu je 

dokreslena tajemnými hrobkami, v nichž se skrývají body navíc. K jejich otevření je však 

potřeba rozluštit různé rébusy. Nová hra přináší souboje, v nichž není potřeba používat 

střelné zbraně, můžete bojovat z blízka beze zbraně a protivníky nenápadně přepadnout 

z úkrytu, nebo se souboji zcela vyhnout. Také grafika hry je posunuta téměř do reality. 
 

Unravel – roztomilá plošinovka 

Červená pletená postavička má za úkol podle fotografie vrátit vzpomínky 

staré dámě. Hra prověří vaši zručnost, pozornost i logické uvažování. 

Určitě vás uchvátí graficky skvěle zpracované prostředí hry a krásná hra, 

jež dokresluje celý příběh.   
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Doplňte správně anglická slovíčka. 
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Vybarvěte obrázek.  
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V uplynulých měsících se žáci naší školy účastnili i několika dalších soutěží, o nichž zde 

ještě nebyla řeč a určitě by měla padnout alespoň malá zmínka. 

Kromě češtinářské olympiády se konala také dějepisná olympiáda. Ve školním kole 

uspěla Adéla Martínková a postoupila do okresního kola. V souboji s žáky jiných škol se 

bohužel neumístila na příčkách postupujících do vyšší soutěže, ale zajisté to pro ni byla 

skvělá zkušenost. 

V průběhu února jsme odeslali obrázky do dvou výtvarných soutěží – Evropa ve škole, 

Lidice. Obou soutěží se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně a jejich výtvory byly opravdu 

krásné. Výsledky budou známy koncem března, takže je zveřejníme v dalším čísle Poškoláčka.  

Soutěž Evropa ve škole měla také literární část. Zde byl odeslán jen jeden výtvor, a to 

povídka Lukáše Chytila s názvem Tajná chodba do hradu Karla IV. 

V minulém týdnu se smíšené družstvo žáků čtvrté, páté a šesté třídy utkalo v turnaji 

vybíjené. Byl to jejich vůbec první turnaj, takže spíše seznámení s hrou, soupeři i jiným 

herním prostředím. Jelikož hráli proti „profesionálům“ v naprosto neznámém prostředí 

a v obrovské tělocvičně, skončili na posledním místě. Šlo o to, nasbírat zkušenosti a připravit 

se na další roky. 

V současné době probíhá soutěž ve Světě techniky, již jsme se také zúčastnili. Více si 

můžete přečíst na poslední stránce časopisu. 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE SNAŽÍ, A PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ  

 

 

 

 

Soutěže vyhlášené v minulém čísle Poškoláčka se bohužel nikdo nezúčastnil, a tak 

jsme to tentokrát pojali jinak. V časopise už se neobjevují soutěžní otázky. Nově se vás ptám: 

Víte, jak své dětství prožil Karel IV? Pokud ano, odešlete svou odpověď na email: 

kocichova@seznam.cz nejpozději do 15. dubna (do předmětu napište Poškoláček). 

Mgr. Jana Kocichová  

mailto:kocichova@seznam.cz
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Jedná se o druhý ročník výtvarné soutěže. Žáci na základě inspirativní návštěvy ve 

Světě techniky tvořili výtvarná dílka, která odevzdávali v průběhu ledna. Odevzdaná díla byla 

nakonec jen dvě, a to kolektivní práce žáků šesté třídy na téma vesmír a práce Matyáše 

Klepka (5. třída), který vytvořil prostorový model budovy U6 (Světa techniky). 

V současné době jsou obě 

díla vystavena ve veřejné soutěži 

ve Světě techniky, kde je budou až 

do konce března hodnotit 

návštěvníci areálu. Jelikož 

hodnocení prací probíhá formou 

veřejného hlasování – každý 

návštěvník obdrží hlasovací kartu, 

kde zapíše svého favorita a vhodí 

do osudí – přemluvte své blízké, 

aby jeli navštívit Svět techniky a 

hlasovali právě pro nás. Vyhrává 

samozřejmě ten, kdo bude mít na 

konci nejvíce hlasů. 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 1. dubna 2016. 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 15. dubna. Každý autor zveřejněného příspěvku bude odměněn sladkou 

drobností  

mailto:kocichova@seznam.cz

