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napsal Jaroslav Seifert 

 

O křehké holi, kuté z ledu, 

jde leden, přítel neposedů; 

ti, uši skryté do beranic, 

se smíchem běží větrem vánic. 

 

To není hůl a rampouch ani, 

jejž najdeš v oknech po svítání, 

to starodávná píšťala je 

a ze všech nejsmutněji hraje, 

když do horkých ji vezmeš dlaní. 

 

O smutku zpívá v bílé kráse  

a ihned v slzách rozplývá se. 

 

 

  

LEDEN-ZIMA 

 

Zas je zima a nás  láká, 

postavit si sněhuláka. 

Chlapík je to mrazem ztuhlý, 

místo očí mívá uhlí. 

V ruce drží metličku, 

místo nosu mrkvičku. 

Nad hlavou mu po ránu 

lítá černý mrak, 

je to hejno havranů, 

kráká „Kráky krák!“ 
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Svátek Tří králů se podle církevní tradice slaví 6. ledna a je zároveň dnem Zjevení 

Páně. Tímto dnem končí vánoční svátky, v mnoha rodinách se odstrojuje vánoční stromeček 

a začíná období masopustu.   

Podle Nového zákona přišli mudrci z Východu (tři králové) navštívit Ježíše krátce po 

jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary – zlato, myrhu a kadidlo. Jejich jména se 

dozvídáme až z pozdějších tradic. Jmenovali se pravděpodobně Kašpar, Melichar a Baltazar.   

V katolických zemích, stejně jako u nás se stále uchovává tradice tří králů, kteří 

obcházejí v tento den domy a píší posvěcenou křídou nad dveře domů a chlévů K + M + B 

jako formuli požehnání danému domu. Tři křížky mezi písmeny neznamenají znaménka plus, 

ale mají symbolizovat kříže ve znamení Nejsvětější Trojice, tedy Otce, Syna i Ducha svatého.   

Od roku 2000 probíhá každoročně v tento den celonárodní Tříkrálová sbírka na 

pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně 

potřebným skupinám lidí. Část výtěžku je pravidelně odesílána také na humanitní pomoc 

do zahraničí. Celou akci zaštiťuje Česká katolická charita a je to největší dobrovolnická akce 

v České republice. Pravidelně se jí účastní přes 40 tisíc koledníků. Celorepublikový výtěžek 

v roce 2017 dosáhl neskutečných 100 302 880 Kč, z toho bylo v ostravsko-opavské diecézi 

vybráno přes 15 a půl milionu korun. Je vidět, že lidé myslí nejen na sebe  

Mgr. Jana Kocichová 
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Ve čtvrtek 26. ledna naši školu navštívila Agentura Pernštejni z Pardubic, která pořádá 

historické zábavné a výukové pořady a vystoupení. V loňském školním roce nám svým 

působivým vystoupením představili dobu Lucemburků, letos se zaměřili na vikingy. 

V tělocvičně, kde se shromáždila celá škola, nám pánové ze skupiny historického 

šermu vysvětlili nejprve to, kdo vlastně vikingové byli, odkud pocházeli a co vlastně dělali. 

Zábavnou formou předvedli tradiční oděv a výzbroj každého vikinského válečníka a poukázali 

na zkreslená fakta objevující se v mnoha filmech.   

V následující části si pánové vybrali z řad dětí dobrovolníky, kteří vyfasovali výstroj 

a výzbroj a mohli se nalodit pro svou historicky první plavbu vikinskou lodí. Malí i větší, 

vyzbrojeni ochrannou přilbicí, si to užívali, a to ještě nebylo všechno. Po vylodění dostal 

každý svůj ochranný štít a společně se učili formovat do ochranného šiku. Zpočátku jim to 

moc nešlo, ale brzy pochopili, co mají dělat, a tak se společnými silami dokázali ubránit síle 

jednoho statného muže.  

V závěru celého představení nám šermíři ukázali boj sekerami a meči, při němž 

některým žákům (zejména těm v prvních řadách) tuhla krev v žilách. Zápas to byl vyrovnaný, 

avšak za pomoci menších intrik vyhrál ten lstivější.  

Program určitě všechny zaujal a byl velice poučný. Snad tyto zábavné pány zase brzy 

uvidíme. 

Mgr. Jana Kocichová 
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Celý svět si každoročně od roku 2005 připomíná tragické události 2. světové války 

prostřednictvím Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Tímto dnem si 

mají lidé připomínat utrpení přibližně 6 milionů židovských obětí, 2 milionů Romů a milionů 

dalších nevinných obětí.  

Organizace spojených národů stanovila tento památný den záměrně na 27. ledna. 

Právě tehdy byl v roce 1945 Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační 

a vyhlazovací tábor Auswitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). Jednalo se o největší německý 

vyhlazovací tábor, na jehož území bylo za války vyvražděno přes milion lidí. Právě toto místo 

by mělo být všem známé minimálně z hodin dějepisu. 

Návrh na vyhlášení památného dne podali Izrael, Spojené státy, Austrálie, Kanada, 

Rusko a podpořilo ho dalších 91 členských zemí.   

Tento den si připomněli události 2. světové války také žáci druhé třídy, kteří dostali za 

úkol zjistit důležité informace k válce a k partyzánům. Všichni se s tím skvěle poprali a přišli 

bezvadně připraveni. Celou hodinu společně s paní učitelkou seděli na koberci, sdíleli nabyté 

informace a s chutí diskutovali. Někteří znali zpaměti taková fakta, že by hravě strčili do 

kapsy i žáky druhého stupně.  

Mgr. Jana Kocichová 
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Ve škole již dlouhodobě probíhá sběr PET víček pro Natálku Sochorkovou. Výtěžek 

z odevzdaných víček bude použit na rehabilitace a speciální protézky, které Natálce umožňují 

samostatný pohyb.  

V letošním školním roce se nám podařilo nasbírat již 108,9 kg víček (k 20. 1. 2017). 

Abyste měli jasno v tom, co se vlastně sbírá, prohlédněte si následující fotografie  
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Psí poslání – rodinná komedie  

Příběh jednoho věrného psa, který učí lidi smát se a milovat. Duše psa se 

během plynoucích let postupně přemění do dalších a dalších psů různých 

ras. Ti však stále patří jednomu majiteli. Pes hrdina postupně hledá smysl své 

existence.  

Zajímavý příběh pro všechny lidi milující psy. 
 

 

Rozpolcený – horor 

Hlavní postavou filmu je muž s rozpolcenou osobností – jeho já skrývá 24 různých osobností. 

Muž unese dívky a vězní je ve sklepě. Postupně k nim chodí a v rozhovorech se vydává za 

různé osoby. Jeho vážnou psychickou poruchu se snaží vyléčit nebo alespoň napravit zkušená 

psycholožka. I ta brzy zjišťuje, že na takhle vážnou poruchu nestačí.  
 

 

Pes ro(c)ku – animovaný 

Dospívající pubertální pes vyrůstající v horách se má jednou stát stejně 

jako jeho otec skvělým hlídačem stád ovcí. Vůbec se mu to nelíbí a ani 

mu to nejde. Jednou však objeví rádio a svět se mu zcela změní. 

Najednou se chce stát rockovým muzikantem. Se svolením otce a 

kytarou na zádech se vydává do velkoměsta vstříc svému snu. Jak to však 

bývá, život tomuto snílkovi postaví do cesty mnoho překážek.  

Moc pěkná myšlenka – život dospívajících dětí a jejich snů ztvárněný trošku jinak  
Film pro ty, kteří mají rádi psychologii a záhady.  

 

 

La la land – muzikál  

Jedná se o moderní pojetí klasického hollywoodského romantického filmu. 

Příběh je hlavně o životě a lásce. Nádherné a neskutečně poutavé jsou 

pěvecké výkony i taneční čísla celého filmu.  

Film nominovaný na Oscara, který si z této soutěže odnesl šest zlatých sošek. 
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Vybarvěte si obrázek.  
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Jak být zdravý celý rok? Jíst ovoce a zeleninu pomáhá. Poznáš ji?  
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autor: neznámý 

 

 

Únor- měsíc karnevalu, 

radosti a smíchu, 

k tanci vyzval král i šašek 

pohádkovou vílu. 

 

 

 

 

  

 

KARNEVAL 

Haló, pane karnevale, 

račte dále, račte dále. 

Všechno máme na míru, 

z krepového papíru. 

 

Princezny tu vzduchem vlají, 

motýli se třepetají, 

cupy dupy, cupy dupy, 

dupou na ně čerti s chlupy. 

 

A k tomu nám krásně vříská, 

Disko hudba, dyskodyska. 

Není při ní slyšet Kubu- 

je bubák a dělá bubu. 

 

A já jsem s hůlkou kouzelnice, 

Veronika je slunečnice, 

všichni vás zvem hej, hej, hej 

na maškarní rej! 

 

 



12 
 

 

 

 

Žáci 6. ročníku se v pátek 10. února vydali se svou třídní učitelkou Mgr. Janou 

Brožovou do Slezského divadla v Opavě na muzikál Noc na Karlštejně.  

Premiéru této hry uvedl opavský divadelní soubor v prosinci roku 2016 v rámci výročí 

narození významného panovníka Karla IV. Muzikál byl v 70. letech zpracován Karlem 

Svobodou a dalšími tvůrci podle díla Jaroslava Vrchlického. Všem žákům byla dobře známá 

filmová verze muzikálu, proto měli dobrou možnost porovnávat obě zpracování. Však se jich 

zeptejte, co se jim líbilo více.  Ze všeho nejlepší byly určitě známé písně, které děti téměř 

zvedaly ze sedadel. 

Už teď se jistě všichni těší na další opavské představení.  

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

V pondělí 27. ledna měla 6. a 7. třída místo hodiny přírodopisu návštěvu rodilého 

mluvčího pana Emmanuela z Keni a pana Stewarta z Anglie. Věnoval se nám především 

Emmanuel.  

Na začátku jsme se museli představit a říct, co se nám líbí a jaký sport máme rádi. 

Dával nám různé otázky a my jsme na ně museli odpovídat. Pak nám pustil prezentaci, jak 

se v Keni žije, jaký je tam transport, jak se děti vzdělávají ve školách apod. 

Někdy jsme mu moc nerozuměli. Na konci jsme hráli hry. Moc se nám to líbilo a bylo 

to zábavné. 

Eliška Štandlová a Alexandra Tylečková, 7. ročník 
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Projekt Setkávání se v naší škole koná již druhým rokem. Je určen předškolákům 

a jejich zákonným zástupcům. V rámci pěti setkání by se měli budoucí školáci a jejich rodiče 

seznámit s vyučujícími prvního stupně i s běžným chodem školy.  

Předškoláci by si měli na setkáních ověřit své znalosti a dovednosti z oblasti 

sluchového a zrakového vnímání i matematických představ. Dále by se měli dozvědět, jak 

správně držet tužku a provádět uvolňovací cvičení. Formou her budou děti společně 

s učitelkami rozvíjet řeč, myšlení i paměť a v neposlední řadě sportovní dovednosti. Všechna 

tato průpravná cvičení by měla žáky připravit nejen k zápisu, ale také ukázat rodičům, co se 

jak správně dělá, kde by měli ještě s dětmi trénovat a na co je potřeba se zaměřit. 

První setkání proběhlo v úterý 21. února a zúčastnil se ho hojný počet budoucích 

školáků a jejich zákonných zástupců. Vše proběhlo hladce a dětem se to moc líbilo. 

Další setkání jsou naplánována na 21. 3., 11. 4., 25. 4. a 23. 5. vždy v době 

od 16 do 17 hodin. Na druhé setkání je pozvaná paní Mgr. Marie Sauerová, pracovnice 

pedagogicko-psychologické poradny Nový Jičín, která bude mít přednášku na téma školní 

zralost a připravenost na výuku. Jistě ráda zodpoví rodičům všechny dotazy k dané 

problematice.  

Na další setkání projektu Setkávání se těší učitelky prvního stupně. 
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Po celém světě se mluví přibližně sedmi tisíci jazyky, přičemž některé z nich neexistují 

ani v písemné podobě. Každý z těchto 7 tisíc jazyků je pro určitou skupinu lidí jazykem 

mateřským. Na počest všech jazyků byl vyhlášen Mezinárodní den mateřského jazyka, který 

je stanoven na 21. února.  

Tento den nám připomíná význam jazyka, primárně toho mateřského a jeho 

rozmanitost. Jedním z důvodů, proč UNESCO vyhlásilo tento mezinárodní den, je skutečnost, 

že mnoha jazykům hrozí zánik. Jedná se o jazyky používané malou skupinou lidí. Díky faktu, 

že některé z jazyků nemají svou písemnou podobu, hrozí jejich zánik úmrtím posledních lidí, 

kteří tímto jazykem hovoří. Na první pohled bychom si mohli říct - no a co, když tímto 

jazykem hovoří pouze úzká skupina lidí. Ani tyto jazyky však nejsou pro společnost zbytečné, 

neboť v každém jazyce nalezneme jedinečné zkušenosti a znalosti týkající se prostředí, vlivů 

počasí, mytologie či počítání a vnímání času apod. Právě tento typ informací činí lidstvo 

vzdělaným a jedná se o velmi vzácné dědictví. 

Važte si svého mateřského jazyka a uchovávejte jeho krásu a originální podobu.  

zdroj článku: http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-materskeho-jazyka-12/ 
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Detention – hororová adventura  

Hra představující kulturu a prostředí jižní Asie s mnoha prvky taoismu a buddhismu. Děj se 

odehrává v Tchaj-wanu v době šedesátých let, kdy vládlo stanné právo. Hlavní hrdinové jsou 

studenti střední školy, kteří nezaznamenají varování před tajfunem a ocitají se sami 

v opuštěné zdevastované škole plné duchů. Pomocí plnění různých úkolů a řešení hádanek se 

hráči postupně daří rozplétat zamotaný děj.  
 

Resident Evil 7 – pokračování známé akční hry  

Novou verzí hry se tvůrci vracejí ke kořenům. Odstranili přehršel akčních scén a 

dali přednost hádankám a prostorovým puzzle, které posouvají děj příběhu 

kupředu a zároveň v tomto postupu brání. Přestože ve hře nejsou typické 

„lekací“ scény, hráč zůstává naplněn strachem a napětím. Hráči hodnotí hru 9 

body z 10 a rozhodně doporučují PS4 verzi. 
 

Naruto Shippuden – akční bojovka v japonském stylu  

Hra vychází ze známého filmu i knih. Nová verze hry nabízí hratelnost 

velkého množství postav, což je jedna z novinek. Také dobrodružství, bitvy a 

události jsou nové a provázejí hráče až ke konečné bitvě s Momoshiki. Velice 

zajímavé je prostředí animé, které v dnešní době poutá především starší děti. 
 

 Take on Mars – český simulátor 

Mnoho hráčů je z tohoto českého projektu opravdu nadšeno. Kdo by taky 

nechtěl objevovat taje Rudé planety? Hráč může zkoumat povrch Marsu 

pomocí dvou technik. První je robot, který je v podstatě nepohyblivý a slouží 

k průzkumu jednoho konkrétního místa. Druhou technikou je rover, který se 

pohybuje podle libosti. Hra věrně kopíruje skutečné výzkumné metody i postup 

při objevování faktů o vesmírných tělesech. 
 

P.A.M.E.L.A. – utopická hororová hra 

Jedná se o intenzivní survival hororovou hru v otevřeném světě kolonie Eden, padlého 

utopického města. Celý děj hry je o postupném objevování zaniklé civilizace a boji o přežití 

v nehostinném prostředí.   
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Zkuste vyřešit sudoku správně. 
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Doplňte správně anglická slovíčka.  
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MATEMATICKÁ PYTHAGORIÁDA 

Poslední lednový den se žáci pátého až osmého ročníku zúčastnili matematické 

soutěže Pythagoriáda. Úspěšným řešitelem této soutěže se stává žák, který dosáhl 10 a více 

bodů. Úspěšný řešitel školního kola letošního ročníku byl pouze jeden, a to Daniel Zdražil 

z 5. ročníku. Gratulujeme.  Výsledky ostatních žáků naleznete v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Dne 1. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo biologické olympiády na téma 

Detektivem v přírodě. S testem a poznáváním organismů si nejlépe poradili Štěpán Kříbek 

v kategorii žáků 6. a 7. tříd a Alice Ondovčáková za kategorii žáků 8. a 9. tříd. Oba bodově 

dosáhli na postup do okresního kola, které se uskuteční v dubnu v Novém Jičíně - do té doby 

je čeká ještě laboratorní cvičení, vypracování vstupního úkolu a samozřejmě systematická 

příprava. Držíme palce a přejeme hodně úspěchů nejen v této soutěži.  

Mgr. Stanislava Vorlická 

6. ročník 

Umístění Jméno žáka 
Počet 
bodů 

1. – 5. 

Buchová Kateřina 

3 

Habernal Tomáš 

Klepek Matyáš 

Kříbek Dalimil 

Zdražil Petr 

6. – 7. 
Kratochvílová Tereza 

0 
Tenk Ondřej 

 

7. ročník 

Umístění Jméno žáka 
Počet 
bodů 

1. Kovalčík Josef 4 

2. Rašek David 2 

3. – 4. 
Křepelka Michal 

1 
Zdražilová Martina 

5. – 9. 

Appelová Tereza  

0 

Kříbek Štěpán 

Štandlová Eliška 

Švihora Mikuláš 

Tylečková Natálie 
 

5. ročník 

Umístění Jméno žáka 
Počet 
bodů 

1. Zdražil Daniel 10 

2. Hudcová Linda 9 

3. Bendová Natálie 6 

4. Mariašová Kateřina 5 

5. Grygar Tomáš 4 

6. Stiler Filip 3 
 

8. ročník 

Umístění Jméno žáka 
Počet 
bodů 

1. Fiala Tomáš 3 

2. – 5. 

Honěk Jaroslav 

2 
Hudcová Aneta 

Mališ Michael 

Stiler Ondřej 

6. – 8. 

Dedková Tereza 

1 Chytil Lukáš 

Vrbinčíková Adéla 

9. – 11. 

Fialová Leontýna 

0 Klein Nikolas 

Marek Radovan 
 



19 
 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

V úterý 21. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. 

Jako každý rok se děti prvního i druhého stupně poctivě připravovaly na soutěžní 

klání.  Věnovaly pozornost výběru básní i pečlivému nácviku artikulace a celkového projevu. 

Na výsledku bylo znát, jak poctivá příprava byla. 

Soutěžících prvního stupně bylo opětovně více, ale i pár vlaštovek z druhého stupně 

se počítá. Porota nakonec vybrala z každé kategorie 3 vítěze, kteří postupují do okrskového 

kola v Bílovci. 

Mgr. Lenka Kurečková 

 

 

 

 

 

 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

V průběhu února jsme odeslali obrázky do dvou výtvarných soutěží – Zelenina plná 

vitamínů a Lidice. Obou soutěží se zúčastnili pouze žáci prvního stupně. Výtvory do první 

soutěže nebyly z těch nejzdařilejších, ovšem za zkoušku nic nedáme. Na druhou stranu 

výtvarná dílka do druhé soutěže s poutavou tematikou cestování byla opravdu nádherná a 

mají velkou šanci na úspěch. Výsledky budou známy koncem března, takže je zveřejníme 

v dalším čísle Poškoláčka.  

V současné době probíhá školní výtvarná soutěž o nejhezčí jarní dekoraci 

a o nejpěknější velikonoční kraslici. Výrobky je možné odevzdávat do 5. dubna.  

Mgr. Jana Kocichová 

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE SNAŽÍ, A PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ  

 

1. kategorie (2. a 3. třída) 

1. místo Bauková Aisha 

2. místo Kaandorp Vilém 

3. místo Pavlíková Štěpánka 

2. kategorie (4. a 5. třída) 

1. místo Matějová Adéla 

2. místo Zdražil Daniel 

3. místo Šeděnková Sára 

3. kategorie (6. a 7. třída) 

1. místo Habernal Tomáš 

2. místo Matula Martin 

3. místo Zdražilová Martina 

4. kategorie (8. a 9. třída) 

1. místo Ondovčáková Alice 

2. místo Chytil Lukáš 

3. místo - 
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