
 



Dne 25. 10. 2016 se uskutečnilo Dlabání dýní ve školní jídelnE. 
Celá akce začala v pEt hodin odpoledne a skončila v p]l osmé večer. Pro nás ĚdEtiě i dospElé byly pUipraveny                    
r]zné soutEže, za které jsme dostávali strašidelné ceny. Vydlabané a vyUezané dýnE se poté odnesly ven, kde                 
byla stezka odvahy. Všechny dEti odcházely dom] vydEšené, pUesto nadšené z úžasného zážitku. 

Evel + Terka + ůlča  z ř.ů 

 

 
 

První VaUení v ř.ů 

 
Fitness bábovka ... Dobrá by byla, kdyby se nerozpadla.***** Klasická bábovka ... Ta nikdy nezklame. 

 
  



KERGAL SPACE PROGRAM - RÁD SI ZAHRAJU DOBROU HRU 
ĚzkrácenE KSPě je počítačová hra určená pro Windows,        
Linux a Mac OS, ve které si má hráč vytvoUit a spravovat sv]j             
vlastní vesmírný program, v rámci kterého má možnost        
stavEt kosmické rakety a prozkoumávat fiktivní planetární       
soustavu. Hra vErnE simuluje Newtonowské chování tEles v        
atmosféUe i ve vakuu, což umožOuje hráči provádEt napUíklad         
brždEní vyslaných sond o atmosféru, tzv. aerobraking. 
 
Hráč si m]že vybrat ze tUí herních režim]: 

ズ Sandbox, kde má hráč k dispozici veškerou technologii a m]že bez omezení stavEt rakety. 
ズ VEdecký režim , kde za objevování a vEdecké mise dostává vEdecké body, za které získává novou technologii.                

Hodí se pro ménE zkušené hráče, kteUí tak mohou začít s ménE částmi a lépe hru pochopí. 
ズ Kariéra , kde hráč má oproti vEdeckému režimu k dispozici peníze, za které staví rakety. 

 

Hru vytváUí mexická vývojáUská skupina Squad. První verze hry byla oficiálnE vydána 24. června 2011 a od té doby jsou                    
vydávány aktualizace hry. Vyjma oficiálního vydání je možno do hry stahovat velké množství rozšiUujících modul], které                
jsou dostupné na oficiální stránce vydavatele. Aktuální verze hry je 1.1.2. 
Od svého vydání si hra získala pozornost jak mezi hráčskou, tak i vEdeckou komunitou. Hra se mi líbí, mám ji doma. 

Tomáš Kreutziger, 7.B 
 

TANK MARK V - TO MD ZAJÍMÁ 
Britský tank vyrobený roku 1ř17, dElily se na typy:         
mužské Ěmaleě, vyzbrojeny dvEma kanony ráže 57       
mm a čtyUmi kulomety ráže 7,62 mm, a ženské         
Ěfemaleě, vyzbrojeny 2 kulomety ráže 7,62 mm.       
Posádka byla osmičlenná, hmotnost tanku byla 2ř,6       
tun, výkon byl 112 kW Ěkoníě, maximální rychlost 7,4         
km/h a maximální dojezd 74 km. Jednalo se o         
poslední typ britských kosodélníkových tank], které      
byly charakteristické pro první svEtovou válku. Tank       
byl dokonce vybaven i pUevodovkou. Velitel mEl k        
dispozici novou velitelskou kopuli, což usnadOovalo      
vzájemnou komunikaci a pUehled na bojišti. 
 
VojtEch Cymorek, 7.B 
 

 
  



PUírodovEdný KLOKůN 2016/2017 
SoutEž PUírodovEdný klokan je na seznamu soutEží každoročnE vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a             
tElovýchovy ČR. SoutEž vznikla v roce 2006, poUadatelem je PUírodovEdecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci               
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.  

SoutEžní kategorie jsou dvE, a sice Kadet ĚŘ.-ř. tUída ZŠě a           
Junior ĚI.-II. ročník SŠě. V každé kategorii je zadán         
soutEžícím jednorázový test se 24 úlohami. SoutEžní test        
tvoUí vEdomostní úlohy z pUírodopisu, obecnE geografické       
úlohy vč. aktuálních otázek z geopolitického pUehledu,       
logické úlohy z matematiky, matematicko-fyzikální úlohy i       
ostatní úlohy fyzikálního charakteru. Test není jednoduchý,       
na Uešení mají žáci 40 minut čistého času, pUičemž vybírají          
jednu správnou odpovE@ z pEti nabízených možností. 
Do letošního ročníku této celostátní soutEže, která se        
konala 12. Uíjna 2016 , se v kategorii Kadet zapojilo 17 žák]           
Základní školy v PaskovE, sedm osmák] a deset devá[ák].         
Nejlepším Uešitelem v rámci školy byl stejnE jako v loOském          

roce Michael Rozprým, žák ř.ů , na druhém místE se umístil Konrád Neuvirt z Ř.ů a o tUetí místo se podElili Karel                     
Záviský z ř.ů  a Stanislav Golka z Ř.ů. 

pan učitel Vráblík 
 

 
Ve čtvrtek 6. Uíjna navštívila naši školu paní Katja ůdamovič z BEloruska . PUedstavila a              
pUiblížila ř.A tUídE svou zemi, o které naši žáci toho moc nevEdí. Devá[áci zdárnE prošli               
úvodním testem ze zemEpisu, a pak už poslouchali zajímavé vyprávEní o jedné z             
pobaltských republik. Vše bylo doprovázeno poutavou prezentací. DozvEdEli jsme se          
mnoho o tradicích, architektuUe a významných osobnostech BEloruska. Sv]j prostor dostaly           
také otázky našich žák], ze kterých vyplynulo, že nejvEtším koníčkem paní Adamovič je             
studium cizích jazyk], a že Česko vnímá jako velmi pUátelskou zemi s veselými a vstUícnými               
lidmi. 
VyprávEní se všem moc líbilo a doufáme, že si setkání s tak zajímavým človEkem budeme               
moci nEkdy znovu zopakovat. 

 

NávštEva  
z BEloruska 
 
 
 

paní učitelka Kori[áková 
 



ůdaptační dopoledne v 6. tUídách 

 
Dne 5. ř. 2016 jsme šes[áky naší školy zapojili do aktivit v rámci prevence rizikových jev]. TUídní kolektivy pUi                   
pUechodu na druhý stupeO zažívají mnohé zmEny, proto je tUeba jim v adaptaci pomoci. Aktivity byly zamEUené na                  
skupinové práce, prezentaci názor] pUed kolektivem, na vzájemnou spolupráci. VEUím, že si dopoledne šes[áci              
nejen užili, ale také že pUinese námi určené zacílení ס kolektiv, ve kterém budou žáci rádi. 
 

paní Ueditelka L. Butkovová 
 

 

Výlet do DinoParku 
V minulém školním roce jsem se zúčastnila       
společnE se svými spolužačkami ze 6.A s       
Terkou a Maruškou vEdomostní soutEže     
„KUížem krážem Slezskou bránou.“ Otázky se      
týkaly znalostí historie a pUírody našeho regionu       
Slezská brána. Ze všech zúčastnEných škol 1.       
stupnE jsme vyhráli. Moc to potEšilo nás i na         
naše učitele, paní učitelku Míčkovou a pana       
učitele Vráblíka, kteUí nás na soutEž pUipravovali. 
Velkou odmEnou byl pro všechna soutEžící      
družstva výlet, na který jsme se vydali společnE        

se seniory, kteUí se podobné vEdomostní soutEže zúčastnili také. V pondElí ráno 26. záUí jsme vyrazili za svou                  
odmEnou. První naše zastávka byla na pUehradE Olešná, kde nám společnost A.W.T. a.s., která byla hlavním                
sponzorem našeho výletu, pUedstavila a názornE ukázala, čím se na Olešné zabývá. Pomáhá čistit, odbahOovat a                
rekultivovat celou pUehradu Olešná. Poté následovala hlavní odmEna, a to návštEva DinoParku v OstravE.              
PUenesli jsme se do doby pravEku. Všude kolem nás byli velcí ještEUi, kteUí se r]znE pohybovali a vydávali                  
strašidelné zvuky. Část DinoParku jsme si projeli ve vláčku ס Dinoexpresu. DozvEdEli jsme se plno zajímavých                
informací jako, napU. že nejdelší drápy až jeden metr mEl Theizinosaurus, nejpočetnEjší stádo dinosaur] mohlo               
mít až nEkolik tisíc jedinc], že Tyrannosaurus mEl 13x lepší zrak než človEk a že nejvEtší ptakoještEr je                  
Quetzalcoatlus s rozpEtím kUídel 1Ř m a váhou 100 kg. Dnes je nejbližším pUíbuzným dinosaur] krokodýl. 
Výlet jsme si všichni moc užili a doufám, že až zase vyhrajeme, tak opEt takovou príma cenu. 
 

Karolína Kupková, 6.B 
 

  



NÁVŠTDVů LEGIOVLůKU 
V úterý 13. záUí se tUídy Ř.A a ř.A vypravily společnE s paní učitelkou Petrovou a Míčkovou na exkurzi do                    
Legiovlaku, který na své cestE republikou právE stál na nádraží v OstravE ס SvinovE. 
Legiovlak je projekt Československé obce legionáUské, který si pUedsevzal vytvoUit vErnou repliku legionáUského             
vlaku z období let 1ř1Ř1סř20. Vlak kUižuje od kvEtna 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce                    
2020.  
Nádraží v OstravE -SvinovE bylo už dvacátou zastávkou legionáUského vlaku pUi jeho letošním putování po               
mEstech naší republiky. Legiovlak se skládá z 12 zrekonstruovaných vagon], které pUedstavují vojenský ešalon.              
TEmito vlaky se desetitisíce československých legionáU] pUepravovaly v letech 1ř1Ř1סř20 napUíč Ruskem po             
TranssibiUské magistrále, často si pr]jezd musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z voz] filmového,                
štábního, polní pošty, tEplušky - vagónu, v nEmž pUespávali legionáUi, mnohdy tam byli ubytováni i konE, bylo tam                  
proto hodnE teplo, a tak vznikl jeho název, dále zdravotního, obrnEného, prodejního, krejčovského, kováUského,              
ubytovacího a dvou plošinových voz], na jednom z nich bylo dobové dElo a na druhém zbranE, kterými se                  
legionáUi bránili útok]m. 
Každou tUídu ve vagonech Legiovlaku doprovázel pr]vodce v legionáUské uniformE a zajímavE mluvil o              
originálních exponátech, které byly ve vlaku vystaveny. Nejvíce nás zaujal zdravotní vagon, nejen proto, že se                
zde nacházely dobové lékaUské nástroje a vybavení, ale zejména to, že mnohé operace se provádEly „zaživa“.                
Často služeb Legiovlaku využívalo obyvatelstvo v místech, kudy vlak právE projíždEl. Líbil se nám také poštovní                
vagon. Za dobu fungování této pošty, kterou si legionáUi založili, se údajnE ztratily jen tUi dopisy, které vypadly z                   
lodE, a bohužel se je nepodaUilo vylovit z vody. 
V prodejním voze byl počítač, ve kterém byla uložena databáze legionáU]. Pokud tedy máte nEjakého               
pUíbuzného, o kterém víte, že byl legionáUem, tak ho tady m]žete dohledat.  
Exkurze byla poučná, dozvEdEli jsme nEco více o životE legionáU] a zaujaly nás vystavené originální exponáty i                 
staré vagony. 

Vendula Boučková, Ř.ů,  
Michael Rozprým a Karel Záviský, ř.ů 

 

 
 

 
  



BESEDů PRVNÁČK¥ V PůSKOVSKÉ KNIHOVND 
7. Uíjna zorganizovala paskovská knihovna pro prvOáčky besedu se spisovatelkou dEtských knížek Lenkou             
Rožnovskou. Setkání bylo velmi zábavné ס společnE si povídali, malovali, hráli si, smáli se a také poslouchali                 
úryvek z autorčiny knížky. Nakonec všichni dostali pamEtní list podepsaný paní spisovatelkou. 

 
paní učitelka Vernerová 

 
ůutorkou obrázku je Terezka Gurecká, 4.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Slavnost SlabikáUe 
DEti z 1.B prožily v úterý 15. listopadu mimoUádný den. PUišly totiž do školy nejen ráno, ale i odpoledne v 16 hodin,                      
všechny v doprovodu rodič]. TEšily se na slavnost SlabikáUe. Zasedly do svých lavic, pozdravily básničkou rodiče                
a pak jim s paní učitelkou pUedvedly r]zné činnosti, které vedou k nácviku čtení ס bEhací první a poslední                   
písmenko ve slovE, hru Bublinky, hledání kamarád] ס tiskací a psací písmeno, skládání a čtení slabik a krátkých                  
slov. Nakonec dEti společnE složily a pUečetly 2 vEty, za což jim všichni pUítomni zatleskali a na nEkterých                  
maminkách bylo vidEt dojetí nad tím, co už jejich ratolesti dokážou. OdmEnou pro dEti bylo očekávané rozdávání                 
SlabikáUe, ve kterém byla také záložka se jménem. Nakonec ještE dEti dostaly za snahu sladkou odmEnu ס mufin                  
s písmenem. Potom si odešly s paní asistentkou odpočinout do tUídy mateUské školy, kde počkaly na své rodiče,                  
kteUí z]stali ještE na tUídní sch]zce. 

paní učitelka Šafránková 
 

 
 

 

Sweet sixties Ěanglické divadloě 
V pátek 4. listopadu 2016 žáci sedmých a osmé         
tUídy vyrazili do Frýdku-Místku na divadelní      
pUedstavení "Sweet sixties" - hudební komedii,      
kterou ztvárnili studenti ostravského gymnázia v      
anglickém jazyce. DEtem se pUedstavení velice      
líbilo a celkový kulturní zážitek podtrhla spokojenost       
z toho, že anglický jazyk již není pro naše žáky tolik           
cizí. Všechny pUi návratu hUál dobrý pocit, že        
obsahu pUedstavení porozumEli. 
 
Hudební komedie The Sweet Sixties vyprávEla o       
teenagerech z malého amerického mEstečka,     
sourozencích Nickovi a Rose, kteUí pUijedou na       
prázdniny k babičce, kde se jako každý rok setkají s          

partou svých dobrých kamarád]. Prožívají zde typická úskalí dospívání, své první lásky a zrady. PUedstavení bylo                
doprovázeno tancem a hudbou 60. let minulého století, kterému dominoval rock´n´roll. 

paní učitelka Kori[áková 
 

  



Recepty na vánoční cukroví 
Snad každý z nás má rád v]ni vánočního cukroví, v]ni, na kterou se tEšíme celý rok. Perníčky a Linecké cukroví 
nem]že chybEt v žádné domácnosti. Každá rodina má sv]j recept který nesmí chybEt. Co zkusit nEco jiného? Je 
to náročnEjší, ale výsledek za to stojí. 

GRILIÁŠOVÉ VÁLEČKY nepečené cukroví 
POTTEBUJEME: 
100 g cukr krystal 
50 g mletý cukr 
100 g ovesné vločky 
150 g máslo 
1 kelímek čokoládová poleva 

Postup pUípravy receptu 

Krystalový cukr uvaUíme do karamelu, nalijeme na pomaštEný plech a necháme úplnE vychladnout. Potom              
karamel roztlučeme v mikrotenovém sáčku tUeba paličkou na maso. Ovesné vločky upražíme dozlatova             
rozemeleme je. 
V misce smícháme roztlučený griliáš, pomleté vločky, pUidáme cukr a rozpuštEné máslo. Z hmoty potom dEláme                
malé válečky a namáčíme je v čokoládové polevE. Hotové griliášové válečky necháme vychladit. 
 

Marie Marečková, 6.ů 
 

VůNILKOVÉ ROHLÍČKY 
Nů OBůLENÍ je potUeba: cukr moučka s vanilkou 

TDSTO 

Ř0 g cukr moučka 
Ř0 g vlašské oUechy 
2Ř0 g hladká mouka 
200 g máslo 
2 ks žloutek 
 
Postup pUípravy receptu 

Máslo necháme zmEknout. OUechy umeleme. Do mísy nebo na vál si prosejeme mouku a cukr. Smícháme ji s                  
oUechy a žloutky. Po částech do tEsta zapracujeme máslo a vše rychle zpracujeme. TEsto zabalíme do                
potravináUské fólie a necháme aspoO p]l hodiny uležet v lednici. Z uleženého tEsta tvarujeme malé rohlíčky, které                 
skládáme na plechy vyložené pečícím papírem. Pečeme pUi 1Ř0 °C dor]žova. Horké upečené rohlíčky obalujeme               
v cukru ovonEném vanilkovým luskem a ukládáme do krabice. Necháme je den v teple uležet a pak je m]žeme                   
skladovat. KlidnE je m]žeme dát do mrazáku. Vanilkové rohlíčky tak rychleji zkUehnou. 

Tereza Grygarová, 6.ů 

 
 
 

http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=cukr+moucka+s+vanilkou


OBNOVENÁ ŠKOLNÍ KNIHOVNů 
Na naší škole byla vždy školní knihovna. Letos zmEnila sv]j vzhled i knihovnici. Je              
jí Mgr. Michaela Šnýdrová, naše milá paní tUídní učitelka. Jsou tu knihy pro malé i               
velké čtenáUe i učitele. Od pohádek pUes atlasy, encyklopedie, až po sci-fi knihy.             
Také tu najdete poučné knihy, bajky, povEsti, pohádky i detektivní pUíbEhy. ProstE            
každý si tady najde to své. 
Knihovna je místo, kde ucítíte v]ni knih, zapomenete na všechny problémy a            
zaboUíte se do dEje knihy. 
''Protože bez knihy je život prázdný, máš-li knihu, máš pUítele.” 
Tímto vás všechny zveme do naší školní knihovny. 
 

Napsaly: Drieniková ů., Horutová V., Kubánková B., NEmčíková ů. 
Ěpomocnice ve školní knihovnE z 5.ůě 

 
Provozní doba knihovny od 6.12.2016 

úterý    7:40 - Ř:00 hodin 
stUeda   13:00 - 14:00 hodin 

 

 
 

SOUTDŽ KVůRTETO 
Na soukromém gymnáziu Porg v OstravE-Vítkovicích se letos konal 5. ročník vEdomostnE-dovednostní soutEže KVARTETO pro               
žáky pátých tUíd. Žáci zde mají možnost prokázat své znalosti z českého jazyka, matematiky, všeobecné znalosti a prokázat                  
svou zručnost. SoutEže se letos zúčastnilo 117 žák] ze 41 škol z celého kraje. Naši školu reprezentovali Viktorie Tvrdíková,                   
Míša Makarová, Ríša Chýlek, Filip Hajdušek a Vojta Marynčák. 
 
I když nepostoupili do finále, není 13. místo ze 41 škol k zahození, od finále nás dElilo jen deset bod]. 

paní učitelka Krumplovičová 

 



 

Vánoce v Indii MatEj Klimánek, Robin Žvák Ě6.ůě 
My v České republice máme Ježíška, v Americe mají Santu, ale co mají tUeba v Indii? V Indii Vánoce totiž v]bec                     
neslaví, oni mají Chanuku!  
 
Chanuka je osmidenní židovský svátek, pUipomínající zázrak pUi opEtovném         
vysvEcení druhého Chrámu po povstání Makabejských v 2. století pU. n. l. Chanuka             
se slaví po osm dní, počínaje podle židovského kalendáUe 25. dnem mEsíce kislev,             
což podle gregoriánského kalendáUe pUipadá na období od konce listopadu do           
konce prosince. Mezi sváteční jídla patUí vše na oleji, zejména na tom olivovém,             
čímž se pUipomíná zázrak s olejem v Chrámu. Tradičními jídly jsou bramborové            
placky či bramboráky. 
 
DEti si o Chanuce hrají s drejdly Ěnebo hebrejsky sevivoně. Jsou to káče jenže se čtyUmi stranami. Na každé                   
stranE drejdlu je natištEno hebrejské písmeno. Tato písmena jsou počátečními písmeny slov 》＝ 〔｝〔 《〕）（ 』『 , ĚNes                 
Gadol Haja Šamě, což v pUekladu znamená „stal se tam velký zázrak“, což opEt odkazuje k zázraku s olejem.  
Chanuka gelt, neboli v jidiš chanukové peníze, dostanou vítEzové hry s drejdlem, ale také dEti. Je to pokladnička,                  
dávají se do toho drobné mince, prarodiče a ostatní pUíbuzní mohou pUispEt více jakožto dárek. Tento rok                 
Chanuka začíná západem slunce na 25. prosince. 
 



ůmerické Vánoce se od tEch našich liší hned v nEkolika          
d]ležitých bodech. PodobnE jako vEtšina anglicky mluvících zemí i zde          
považují za nejd]ležitEjší vánoční den 25. 12. Tíká se mu Christmas day.            
V tento den se rozdávají dárky a koná se velká hostina. DEti tu však              
nemusí čekat až do večera, ale své hračky a sladkosti najdou již brzy             
ráno v punčoše u krbu, či pod stromečkem. SamozUejmE, že je se tam             
neobjeví jen tak, ale komínem je tam pošle celosvEtovE známý Santa           
Klaus.. Nebylo tomu však vždy. JeštE na začátku dvacátého století to byl            
“Táta” Christmas. Jeho činnosti však učinil pUítrž nápojový gigant         
Coca-Cola, který v rámci velké kampanE ve dvacátých letech pUedstavil          
vousatého staUíka v červeném plášti s bílým lemováním jménem Santa          
Klaus.. Nápad se ujal a od té doby americké punčochy plní pouze Santa.             
Co se týče ŠtEdrovečerní večeUe, nesmí chybEt nadívaný krocan,         
brusinky a brambory, zelenina a Britský Yorkshire pudding. Poslední         
specialita se pUipravuje již dlouho pUedem a bývá do nEj zapečena i mince pro štEstí. Typickou vánoční tradicí je                   
pUedhánEní v okrašlování dom] a obchod] neskutečným množstvím ozdob, žárovek, svEtýlek, UetEz] a dalších              
nejr]znEjších kýčovitých vEcí. Čím více tím lépe, Američané si totiž soutEžení neodpustí ani o Vánocích. 

Petr Pajma, 6.ů 
 

Podzimní vycházka 5.B 
SedEt celý den v lavicích není pUíliš zábavné, paskovský park je místo, které rádi navštEvujeme.  ZvláštE na 

podzim je tady krásnE. 

 

 



Projekt  „Drak – symbol podzimu“ v 1. tUídách 
V pátek 1Ř.11. si dEti v 1.B  poprvé zkusily spolupráci ve skupinkách pUi projektovém vyučování. Tématem bylo 

povídání o podzimu, počítání a čtení slov na pracovních listech, kreslení a skládání puzzle z početních obrázk]. 
DEtem se takové vyučování líbilo, i když nEkteré si myslely, že se dnes v]bec neučily.

paní učitelka Šafránková 
 

1Ř. listopadu jsme si poprvé vyzkoušeli skupinovou práci. Projekt se jmenoval Drak-symbol podzimu. 
paní učitelka Vernerová 

 

 
 

PODZIMNÍ BůREVNÝ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽIND 
V týdnu 7. - 11. listopadu 2016 probíhal ve školní družinE barevný podzimní týden. DEti si celý týden o podzimu                    
povídaly ס o stromech, o zvíUatech, o podzimní pUírodE. Každý den mEly pUijít oblečené v dané podzimní barvE. V                   
úterý do červené, ve stUedu do oranžové, ve čtvrtek do hnEdé a v pátek do zelené barvy. VyrábEly si z list]                     
podzimní sluníčka a další jiné výrobky, které je napadly. V pátek se dEti s podzimem definitivnE rozloučily a jako                   
pUekvapení si pro nE vychovatelky pUipravily pUíjezd sv. Martina na bílém koni, ale opravdového snEhu se v tento                  
den dEti nedočkaly. 

 
 



PREVENTIVNÍ PROGRůM  
“JůK SE STÁT DOBRÝM KůMůRÁDEM” 

V úterý 6. prosince navštívila naši tUídu 4.B paní Blanka Vašendová - lektorka programu Konopásek z Pavučinky,                 
která pUipravuje preventivní programy pro žáky 1. stupnE ZŠ. Tématem bylo “Jak se stát dobrým kamarádem”. 

 
 

JEŽKU, JEŽKU, BDŽ UŽ SPÁT 
V jednom z listopadových    
týdn] probEhla ve školní    
družinE soutEž "Ježku,   
ježku, bEž už spát!". Žáci     
mohli vytvoUit cokoliv, co    
je napadlo, a tak se sešla      
dílka literární, rukodElná,   
výtvarná nebo  
kombinovaná, nákladná i   
jednoduchá, ale hlavnE   
všechna velmi nápaditá.   
SoutEže se zúčastnilo   
celkem 6ř žák] prvního    
stupnE, jejichž výtvory   
hodnotily tUi skupiny   
porotc] ס dEti, rodiče s     
hosty a pedagogové.   
SoutEžící vytvoUili ježky v    
tak nápaditých a   
r]znorodých formách, že   
se porota nakonec   

rozhodla udElit všem žák]m 1., 2. či 3. místo a nEkteré ocenit i drobným dárkem. DEkujeme všem dEtem za                   
pUihlášené ježky, rodič]m a host]m za hodnocení dílek a jedné z maminek za krásné medaile pro všechny                 
soutEžící. 

Školní družina Paskov 
 



Fotogalerie z pUedávání cen - soutEž “Ježku, ježku, bEž už spát”: 

 

 
 

 
Ježku, ježku, bEž už spát… Ětaké ve 4.Bě 
Začátkem listopadu vyhlásily paní    
vychovatelky ze školní družiny soutEž pro      
dEti nižšího stupnE „Ježku, ježku, bEž už       
spát…  
My jsme se také zapojili. V jedné hodinE        
čtení jsme se učili rýmovat slova, a pak        
jsme si zkusili vytvoUit krátké veršovánky,      
nEkteUí je doplnili i obrázkem ježka. Vojta       
napsal krátkou pohádku O ježkovi a      
myšce.  
Všechny naše výtvory jsme dali do družiny       
a kopie jsme si vystavili ve tUídE. 
 
 

 



ZÁKLůDNÍ ŠKOLů PůSKOV ŽIJE HUDBOU 
DEti ze Základní školy v PaskovE mEly v listopadu dvE krásné pUíležitosti setkat se s živou hudbou. 60 dEtí 2.                    
stupnE se 10. listopadu zúčastnilo opravdu výjimečného koncertu v DomE kultury v OstravE s názvem „Láska na                 
první poslech“, pro který si Janáčkova filharmonie pUipravila velmi lákavý program určený pUedevším pro začínající               
posluchače vážné hudby. Janáčkova filharmonie je velmi kvalitní a vážené hudební tEleso a koncert byl pro                
zúčastnEné dEti mimoUádným kulturním zážitkem. Nutno dodat, že pro mnohé to bylo vlastnE poprvé, kdy se                
setkali s vážnou hudbou provádEnou „naživo“. Byli jsme velmi rádi, že jsme dEtem takový zážitek mohli                
zprostUedkovat. DEti z naší základní školy si zaslouží pochvalu také za slušné chování ס všichni pUišli pEknE                 
oblečeni a v pr]bEhu koncertu se chovali velmi kultivovanE. 

paní učitelka Klimundová 
ů jak to vidEly Kája Kupková a Vali Riedlová z 6.Bť 
„Ve čtvrtek 10.11.2016 jsme jeli s paní učitelkou Klimundovou a paní učitelkou Juhasovou do Ostravy na koncert 
Janáčkovy filharmonie. NejdUíve jsme si odložili vEci a poté jsme vešli do divadla. Pak jsme se usadili do svých 
sedadel. PUišly další školy a pak to začalo. Ze začátku to bylo velmi napínavé. A pak pUišel Norbert Lichý, kterého 
jsme uvítali vUelým potleskem. Ten celý koncert uvádEl. Vybrali deset nejlepších a nejznámEjších skladeb a 
pochod]. Nejvíce nás bavila Libuše od BedUicha Smetany, kterou dirigoval Jakub Klecker. Poslechli jsme si i další 
slavné skladby – tUeba pUedehru z Prodané nevEsty BedUicha Smetany, Pilky Leoše Janáčka, skladby 
svEtoznámých skladatel] Čajkovského, Rachmaninova, Strausse a na závEr Mambo z  West Side Story. Moc 
jsme si to užili.“  

 
Druhou pUíležitostí pro hudební vyžití dEtí byl       
1Ř. listopadu koncert hudební skupiny     
MARBO v paskovském kinE. Koncert byl na       
téma „Osvobozené divadlo a Divadlo     
Semafor“ a navštívily jej dEti od 4. až do ř.          
ročník]. Manželé Vrtalovi, oba zdatní zpEváci      
a hudebníci, zahráli celou Uadu známých písní       
autor] Voskovce, Wericha, Ježka, Suchého a      
Šlitra, které prokládali mluveným slovem k      
danému tématu. V druhé p]li koncertu pak       
byly do zpEvu vtaženy i dEti, které se velmi         
ochotnE a hlasitE zapojily. Nejlepší tečkou za       
pUíjemným dopoledním programem pak bylo,     
když si dEti po cestE z kina zpEt do školy          
neúnavnE pozpEvovaly: „Každé ráno na piáno hraje Jack, hraje Jack…“  
 



VÁNOČNÍ OZDOBY ů ůDVENTNÍ KůLENDÁTE 
Ve čtvrtek 1. prosince jsme v pracovních činnostech dElali vánoční ozdoby. DElali jsme je z papírových ruliček. Je                  
to neuvEUitelné, co se dá vyrobit jen tak z obyčejné ruličky od toaletního papíru. UstUihli jsme si 3-4 proužky,                   
nalepili je na sebe, vybarvili fixy a pak na vybarvené ozdoby nalepili lesklé flitry. Potom jsme na ozdoby pUivázali                   
šO]rky. Ozdoby byly moc pEkné. Když jsme je dodElali, zavEsili jsem je na vánočním stromečku ve vestibulu naší                  
školy. 

Denisa Grygarová, Petr Michálek Ě3.Bě 
 

 

 

 
BÁSNIČKY O ZIMD - práce v Informatice 

Žáci 7. ročníku mEli v hodinE Informatiky za úkol spolupracovat ve dvojicích prostUednictvím Google dokument] na básnické                 
tvorbE. Nešlo ani tak o samotné básničky, jako pUedevším o využití cloudového úložištE a možnosti spolupráce pUi Uešení úkolu,                   
kdy každý jednotlivec z dvojice byl v jiné části učebny. Všichni žáci se pUi Uešení úkolu náramnE bavili. První z dvojice mEl za                       
úkol napsat část verše a druhý mEl rýmovat, následnE si role vymEnili a vznikly napUíklad tyto básnE: 
 

ZIMů 
Viktor Michna, Simona BUezinová 

Zima je tu všude, 
ještE dlouho bude. 

 
DEti se radují, 

poUád se jen koulují. 
Zima, zima tu je,  
sníh jen poletuje. 

 
Poletuje, pEknE padá,  

každé dítE sáOky hledá. 
Boty, bunda, rukavice, 
nebojíme se vichUice. 

 

ZIMů 
VojtEch Jaroš, VojtEch Sýkora 

V zimE padají vločky, 
jako kdyby je nEkdo prášil z kočky. 

Prosím, promiOte mi tu báseO, 
užívám si tu lázeO. 

 
 
 
 
 
 
 

  



PRÁVNÍ ODPOVDDNOST MLůDISTVÝCH 
Naše škola každoročnE zajiš[uje pro žáky Uadu pUednášek a preventivních program] zamEUených zejména na              
výchovu ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a tím i na prevenci rizikového                 
chování. 
Jedním z tEchto program] byla pUednáška na téma „Právní odpovEdnost mladistvých“. Pro osmou a devátou tUídu                
ji pUipravila paní Mgr. Valerie Votýpková z Odboru sociální péče Frýdek-Místek a kurátorka pro mládež.  
Besedovala s žáky o r]zných ס “jim blízkých nehodách“ - napU. o nebezpečí a d]sledcích pUedčasné konzumace                 
alkoholu pro fyzický a psychický vývoj dítEte; o tom, co všechno je považováno za pohlavní zneužívání, kdy se již                   
jedná o trestný čin znásilnEní, o nebezpečí kyberšikany - kde končí legrace a začíná šikana. 
Na pUíkladech z praxe dEtem ukázala, jak snadno se m]že každý z nich bez zlých úmysl] nebo násilí dopustit                   
závažného trestného činu, včetnE upozornEní na trestné činy páchané prostUednictvím elektronických médií. DEti             
se dozvEdEly, že není pravdou, že do 15 let nejsou zcela právnE neodpovEdné, a nemohou se ocitnout pUed                  
soudem. Také jim poradila a dala informace, kam se obrátit v pUípadE potUeby. 
DEtem se akce líbila, mEly na paní kurátorku r]zné dotazy a ona jim ochotnE odpovídala. 

paní učitelka Míčková 
 

 

Loučení s podzimem - vEnec     
z vylisovaných list] 
Ve čtvrtek 24. listopadu jsme v hodinE pracovních        
činností dElali podzimní vEnce, protože jsme se       
loučili s podzimem. Paní učitelka nám dala kruhy z         
kartonu. My jsme si pak vzali lepidlo a na kartonový          
kruh jsme nalepovali vylisované listy. Moc mE to        
bavilo.        ůgáta Bydlošáková, 3.B 

  



Žáci osmého a devátého ročníku mají za sebou školní kolo DEjepisné olympiády.  
 
Dne 24. listopadu v dopoledních hodinách se sešlo celkem         
14 žák] Ěšest z ř. tUídy a osm z Ř. tUídyě, aby prokázali své              
znalosti z historie. Letošní 46. ročník DEjepisné olympiády        
se zamEUil na téma Marie Terezie – žena, matka,         
panovnice aneb Habsburkové 1Ř. století. Nutno      
podotknout, že toto vymezení více vyhovovalo žák]m       
osmého ročníku. Kapitoly z dEjin vlády Marie Terezie a         
Josefa II. právE probírali v hodinách dEjepisu. 
 
ÚspEšným Uešitelem se mohl stát každý, kdo dosáhl        
alespoO 60% všech bod] z 60 možných. Nejlepšího        
výsledku dosáhl Michael Rozprým z ř. tUídy, který získal         
55 bod] a má zajištEn postup do okresního kola. Nad          
hranici 60 % se dostala i Veronika StUebovská z osmého          
ročníku a má také možnost postupu do okresního kola,         
které se bude konat v lednu 2017 ve Frýdku-Místku. 

paní učitelka Míčková 
 

 

STROM Z LIST¥ - PRůCOVNÍ ČINNOSTI VE 3.B 
V mEsíci Uíjnu jsme si šli do našeho školního areálu posbírat spadané listy. Potom jsme si je dali doma do knížek                     
vylisovat. A když už pUišel čas, tak jsme si je vzali do školy. V pracovních činnostech nám paní učitelka nejprve                    
ukázala, jak máme nakreslit kmen stromu. My jsme si pak vzali vylisované listy a pomocí lepidla jsme nalepovali z                   
list] korunu stromu. Potom jsme si vzali voskové pastely a plochou stranou jsme pUejíždEli po papíUe, abychom                 
vytvoUili podzimní pozadí. StrašnE jsem se u toho bavil a moc se mi to líbilo. Všichni to mEli moc pEkné. 

Lukáš Holek, 3.B 
 
 



VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 
Fotografie z “Vánoční koncert ZUŠ”: 

 

 
 

Dne Ř. prosince jsme celá škola společnE navštívili v paskovském kinE Vánoční koncert ZUŠ. Ze tUídy 4.B zde vystupovaly                   
Emma a Dorotka. ObE moc pEknE hrály na flétnu v seskupení s ostatními spolužáky z flétnové tUídy.  
 
Dorotka je velmi úspEšnou flétnistkou, poctivE trénuje a dokáže hrát coby sólistka či v seskupení, vždy s velkým pUehledem                   
a jistotou. Na jaUe letošního roku se zúčastnila na JanáčkovE konzervatoUi v OstravE koncertu, kde vystupovali nejlepší žáci ZUŠ                   
Moravskoslezského kraje. 

 
ROZHOVOR SE SPOLUŽůČKOU 

Ve škole máme nEkolik úspEšných dEtí, které se ve volném čase vEnují r]zným             
zálibám nebo sportovním aktivitám. PatUí mezi nE i Carmen Lapčáková ze 4.B 
 
 „Carmenko, slyšela jsem, že se už nEkolik let závodnE vEnuješ tenisu.“ 
    „Ano, vEnuji se tenisu už pEt let a ještE mE to stále baví.“ 
„Kdo tE k tenisu pUivedlť“ 
    „Táta i máma, ale spíše táta.“ 
„Jakých úspEch] jsi dosáhlať“ 
„V mezinárodním turnaji jsem vyhrála druhé místo, mám asi sedmnáct medailí a šest              

pohár].“ 
„Kde trénuješ dnesť“ 
    „V tenisovém klubu “Tenis Point“ na Válcovnách ve Frýdku-Místku.“ 
„Máš v tenise nEjaké vyšší cíleť“ 
    „ChtEla bych se dostat na turnaj mistryO a jednou bych chtEla být profesionální tenistkou.“ 
„Kdo je tvým vzorem a pročť“ 
„Mým vzorem je slovenská tenistka Dominika Cibulková. Je pátá na svEtE ve Women's              

Tennis Association ĚWTAě.” 
„Máš nEjakou knížku o teniseť“ 

„Ano mám, četla jsem knížku o PetUe Kvitové, je o jejím životE a o úspEších na svEtových                   
turnajích.“ 
„DEkuji za rozhovor a pUeji Ti mnoho vítEzných turnaj]“ 

Evelína Bartoš, ř.ů 
  



PTÍRODOVDDNÉ EXKURCE 5., ř. ROČ.  
DO PLůNETÁRIů OSTRůVů 

 
Součástí vzdElávání žák] Základní školy v PaskovE jsou mimo jiné také tematické pUírodovEdné exkurze. Ve výuce pUírodovEdy                 
v 5. roč. ZŠ a pUírodopisu v ř. roč. ZŠ jsou zaUazena témata Vesmír, Galaxie, Sluneční soustava, planeta ZemE a další podobná,                      
související, a samozUejmE také návštEva hvEzdárny a planetária. A protože nejblíže je to do Ostravy, tak jezdíme tam. 
V rámci vzdElávacích exkurzí ř. a 13. 12. 2016 se žáci naší školy podrobnE seznámili s aktuální hvEzdnou oblohou, významnými                    
orientačními body na noční obloze a souhvEzdími, „proletEli“ Galaxií, vidEli meteory, komety, blízké i vzdálené hvEzdy a cizí                  
galaxie, 
a kromE toho pUedevším zhlédli poutavé audiovizuální poUady sférického kina. Pro pá[áky byl určen program „NapUíč sluneční                 
soustavou“ ס tj. exotická cesta Sluneční soustavou po všech jejích planetách až ke vzdáleným hranicím posledních tEles                 
držených gravitační silou Slunce, mohli pozorovat vzhled okolních planet, jevy a úkazy na nich a na tEch nejbližších i krajinu,                    
prostUedí a vývoj v dávné minulosti. Devá[áci si vybrali pUedvánoční premiérový poUad „Pátrání po mimozemském životE“                
vycházející z nejnovEjších poznatk] získaných kosmickými sondami o okolních planetách včetnE rozhlédnutí po dalekém              
vesmíru, vzdálených hvEzdách a vhodných planetách a fantastických pUedstav o podobách tamEjších forem života. Součástí               
exkurzí byla rovnEž prohlídka obsáhlých poutavých interaktivních expozic v obou kUídlech pUízemí i prvního patra budovy s                 
názvy „Do hlubin ZemE“, „Na obEžnou dráhu“, „K planetám“ a „Za svEtlem“ . . . zde by mohl človEk klidnE strávit i celé                       
dopoledne. 
NávštEva Planetária Ostrava je významným vzdElávacím pUínosem pro žáky škol i pro kteréhokoliv jiného návštEvníka, je                
pUíjemnE stráveným časem plným zábavy a poučení. Nabídku Planetária Ostrava a spoustu dalších užitečných informací m]žete                
najít na  www.planetariumostrava.cz . 

pan učitel Vráblík 
 

… na fotografiích pUed vstupní halou do Planetária Ostrava vidíte jednak nejstarší žáky (devá[áky) Základní školy v PaskovE, a také skupiny žák] obou pátých tUíd 

 

 
 

 

http://www.planetariumostrava.cz/
http://www.planetariumostrava.cz/


VÁNOČNÍ TRůDICE ů ZVYKY 
Nejlepší na Vánocích je ta atmosféra, kdy m]žete trávit čas s rodinou, péct cukroví a dodržovat vánoční tradice a 
zvyky. Všichni jich známe hromadu. Asi nejznámEjší jsou: zdobení vánočního stromku, krájení jablka, lití olova, 
házení stUevícem, dávání penízk] nebo šupinek, posílání lodiček na vodu apod. 
 

VÁNOČNÍ CUKROVÍ: 
Vánoční cukroví je krásná tradice. PUi jeho pečení si m]žete s maminkou nebo babičkou 
skvEle popovídat. Nejen, že navodíte vánoční náladu, ale vytvoUíte také nEjaké dobroty, 

napUíklad k štEdrovečernímu sledování pohádek. 
 

JMELÍ: 
Za vánoční rostlinu se považuje jmelí. Lidé si ho zavEšují na lustr nebo popUípadE nad dveUe. Pod 

jmelím má muž políbit ženu nebo dívku. Darované jmelí má donést štEstí, tak se pUi vánočních 
návštEvách hodí pUinést. 

 
SKOTÁPKOVÉ LODIČKY: 

Poetický zvyk, který upoutá nejen každé dítE, je pouštEní lodiček z 
oUechových skoUápek. Z vlašských oUech] se rozp]lí a do 

vyprázdnEných polovin skoUápek se pUipevní maličká svíčka. 
OUechová lodička se zapálenou svíčkou se vypustí do vEtší nádoby 

s vodou. Její plavba pUedznamenává životní dráhu toho, kdo ji 
vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a 

š[astný. Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá 
na cesty, drží-li se pUi bUehu, z]stane doma a pokud se svíčka 

potopí človEk do roka umUe. 
 

HÁZENÍ STTEVÍCEM: 
Na ŠtEdrý den se svobodné dívky mohou svého osudu zeptat, čeká-li je v pUíštím 
roce svatba. Dívka hází stUevícem pUes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveUím, 

z]stane i nadále doma. Pokud ale bota zamíUí špičkou ze dveUí ven, čeká dotyčnou 
svatba nebo odchod rodič]. 

 
KOLEDů: 

Tradice koledování sahá v českých zemích až do stUedovEku a ještE v nedávné 
dobE byl tento zvyk součástí pUedevším venkovského prostUedí. Koledníci 

obcházeli stavení, zpívali písnE a za pUání všeho dobrého dostávali od 
hospodáU] výslužku. Hlavní dobou koledování bylo období mezi ŠtEdrým dnem 
a svátkem TUí král]. S tradiční vánoční koledou je spojen napUíklad svátek sv. 

ŠtEpána Ě26.12.ě. Verše Koleda, koleda ŠtEpáne, co to neseš ve džbánE? Nesu, 
nesu koledu, upad sem s ní na ledu znají i dEti, které se koledovat už 

nevydávají. Koledy se dnes zpívají jen u vánočního stromečku a i ty jsou stále 
častEji nahrazovány spíše pouštEním vánoční hudby. 

 
Michaela Balharová, Valerie Riedlová Ě6.Bě 

 
 



KOUTEK ZÁBůVY… 
 
Syn se ptá tatínka: „Tati celý den jsem nepapal, abych vidEl zlaté prasátko, tak proč jsem ho tedy nevidEl? 
Tatínek Uíká: V téhle dobE co je zlatý to ti ukradnou.  
 
Na ŠtEdrý den muž odklízí a nadává: Celé léto bylo takové vedro a te@ najednou tohle. 
 
“To budou Vánoce, letos mE povEsí”, povzdychlo si jmelí. 
 
Recept na rychlé rumové pralinky: Vezmeš dutou čokoládovou figurku, ukousneš jí hlavu doliješ jí rumem  - 
PUipraveno ke konzumaci. Pak že pečení vánočního cukroví zabere hodnE času. 

Marie Marečková, 6.ů 
 

V Á N O Č N Í   K V Í Z 
 

1. Proč slavíme Vánoce?  
    aě Protože dostáváme dárky. 
    bě Protože jsme s rodinou. 
    cě Protože se narodil Ježíšek.   
  
2. Kdy je slavíme? 
    aě 25.12. 
    bě 24.12. 
    cě 24.11. 
 
3. V Americe chodí dEti navštEvovat: 
    aě Santa Claus 
    bě Ježíšek 
    cě DEda Mráz 
 
4. Vánoce začínají: 
    aě Když Ježíšek zacinká. 
    bě P]lnoční bohoslužbou. 
    cě Když začnou vánoční prázdniny. 
 
5. Na Vánoce zdobíme: 
    aě Fíkus. 
    bě Palmičku, nejlépe kokosovou. 
    cě Jehličnan, nejčastEji jedli. 
 
6. Advent je: 
    aě Bojový pokUik kmene Puri ס puri. 
    bě Období čtyUnedElního očekávání narození Vykupitele. 
    cě Nic, to neexistuje. 
 
7. Jak se jmenují TUi králové? 
    aě Kašpar, Melichar a Baltazar. 
    bě Kašpárek, Melichárek a Baltazar. 
    cě Kašpar, Melichar a Bartazar. 
 

Ř. HvEzda betlémská je: 
    aě Je to kometa, která se správnE jmenuje Arnoštova. 
    bě Divná lampička svítící v domE u soused]. 
    cě Neznámá hvEzda, která dovedla tUi krále z východu až do Betléma. 

 
ř. Koleda je: 
    aě ZpEv zpívaný ve vánočním čase. 
    bě NEjaká písnička. 
    cě Jméno prvního astronauta, který pUistál na MEsíci. 
 
10. Tichá noc je: 
      aě Heavy metalový song. 
      bě Hip hopová písnička pro začátečníky. 
      cě Koleda. 
 

Petr Pajma, 6.ů 



FLORBůLOVÝ POHÁR ŠKOL PRO ŽÁKY 1. STUPND 
TUetí rok po sobE se naše škola zúčastOuje florbalového turnaje, který vyhlašuje Česká florbalová unie a na nEmž                  
startují žáci 1. stupnE. Také letos nám bylo svEUeno poUadatelství jednoho z okresních kol a samozUejmostí byla                 
účast našeho týmu. Po špatném začátku turnaje, kdy jsme utrpEli dvE porážky, mEly výkony našich kluk]                
stoupající tendenci a výsledkem toho bylo krásné 2. místo.  
Sestava: Tobiáš Kronenberg – OndUej Lyčka, Matyáš Kresta, Filip Zedek, Jan Vrožina, David MoroO, Lukáš               
Grzymek. 
  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKRSKOVÁ KOLů VE FLORBůLU CHLůPC¥ 
ObE letošní okrsková kola ve florbalu chlapc] 2. stupnE se odehrála ve sportovní hale v Brušperku a naše družstva byla shodnE v obou                       
kategoriích favority na postup. Zatímco starší kluci nedokázali porazit svého úhlavního soka z Brušperku, mladší kluci tento pUedpoklad                  
naplnili, své soupeUe doslova pUeválcovali, když ve čtyUech zápasech vstUelili 33!!! branek a suverénnE postoupili do okresního kola, které                   
se bude hrát 1Ř. ledna 2017 v nafukovací hale v PaskovE. 
Sestava (6. + 7. roč.): Šimon DanEk - Nguyen Quang Minh, Andrej Zedek, David Janecký, Jan Noga, Robin Žvák, Pavel Koval,                     
Jakub Onderka, Martin Petr. 
Sestava (8. + 9. roč.): René Malina – Marek Marmol, Jakub Jonáš, MatEj Sedláček, Tadeáš PUikryl, Derek Gödel, Matyáš Grzymek. 

 
pan učitel Mitura, foto: Marek Marmol, ř.ů 

 
První sportovní soutEží, které se zúčastnili žáci 2. stupnE naší školy, byl halový fotbal. ObEma našim                
výbEr]m se vedlo podobnE. Družstvo sestavené z žák] 6. a 7. ročníku inkasovalo ve čtyUech zápasech                
jen tUi branky, ale bohužel se jim nepodaUilo žádnou vstUelit a v okrskovém kole tak obsadili 4. místo. 
 
Jejich starší spolužáci z Ř. a ř. ročníku byli úspEšnEjší a po velmi dobUe odehraném závErečném                
zápase turnaje, obsadili 3. místo. 
 
Sestava (6. + 7. roč.): Dominik Roman, Nguyen Quang Minh,          
Andrej Zedek, David Janecký, Jan Noga, Robin Žvák, Pavel         
Koval. 
 
Sestava (8. + 9. roč.): OndUej Kusý, Jakub Jonáš, MatEj          
Sedláček, Tadeáš PUikryl, Petr Vágo, Derek Gödel, Tomáš        
Dulava. 
  



NÁHLED DO HISTORIE ŠKOLNÍCH ČůSOPIS¥ V ZŠ PůSKOV 
Jak se psal pUed desítkami let školní časopis? Pokud si kladete stejnou otázku, určitE vás bude zajímat tento                  
článek. V každém čísle si pro vás redakční rada OKOKA pUipravila náhled od historie školních časopis]. 
 

 

 
 
 



 



ROZHOVOR S PůNÍ TEDITELKOU 
 
Od letošního školního roku máme novou paní Ueditelku. My se rozhodly, že s ní 
udEláme rozhovor. 
 
Eliška a Anička:  Dobrý den paní Ueditelko. 
 

1. Jak se Vám líbí na naší školeť 
P.T.: Líbí se mi tady. Jsem spokojená. 

 
2. Mimo to, že jste paní Ueditelkou, učíte nEjakou tUíduť Pokud ano, který 

či které pUedmEtyť 
P.T.: Ano, učím matematiku v 6.B a Výchovu k občanství v 6.A a 6.B. 

 
3. Jak se Vám jeví žáci naší školyť Jsou na Vás pUi výuce hodníť Zdraví Vás o pUestávkáchť 

P.T.: Žáci jsou zde stejní jako na jiných školách. A ano, zdraví mE. 
 

4. Jaké možnosti naší školy vidíte do budoucnať Chybí Vám zde nEcoť 
P.T.: Je potUeba stavebních úprav. A také více vyzdobit. 

 
5. ů te@ i trochu osobní otázka. Jaké jsou Vaše zálibyť 

P.T.: Moje záliby jsou čtení detektivek, práce na zahradE. 
 

DEkujeme za rozhovor! 
Eliška Golková, ůnna KUešová Ě7.ůě 

 

FYZSHOW V KUCHYNI - NůTÁČENÍ POKUS¥ 
Na začátku listopadu nás pan učitel Slíva pUihlásil do celorepublikové soutEže           
ve fyzice. 
Pro nezasvEcené: Jedná se o fyzikální soutEž, jejíž téma je "Fyzika v            
kuchyni". Z každé školy se mohly vybrat max. 2 skupiny po 3 až 10 žácích.               
Skupina si pod vedením učitele fyziky pUipraví fyzikální pokus, který by mEl            
souviset s kuchyní a natočí o nEm video zábavnou formou. Video musí být pEt              
až deset minut dlouhé. Výherci soutEže vyhrají vstupenky pro celou tUídu do            
Velkého svEta techniky v OstravE. 
Když nám ĚtUídE 7.Aě pan učitel Uekl o téhle soutEži, vEtšinu tUídy to nadchlo. Z               
naší tUídy se pUihlásilo Ř žák] a 1 žákynE z vedlejší 7.B . VytvoUili jsme tedy 2                 
skupinky. V té naší bylo 5 žák]: ůnička Prokopová, Vojta Jaroš, Eliška            
Golková, ůnna KUešová a Lukáš Zdražila. NejdUíve jsme se sešli my, žáci, u jednoho žáka doma. Sepsali jsme scénáU,                   

vymysleli pokus, domluvili sch]zku s panem učitelem, vyp]jčili klubovnu od Pionýru. Z            
našeho šestihodinového maratonu “tvrdé práce” sestUíhal pan učitel devítiminutové video,          
na které jsme pyšní. PUi natáčení jsme zažili nEkolik záchvat] smíchu, ale občas i              

nervozity. 
Naše fyzikální pokusy byly: zeleninová chu[ovka v       
balonku na probanbutanovém vaUiči, a vajíčko na       
papírové pánvi, také na probanbutanovém vaUiči. 
Pokusy nedopadly úplnE podle našeho očekávání, ale       
byla alespoO legrace:-) Výsledky soutEže budou      
zveUejnEny 20.12. 2016, tak jsme strašnE zvEdaví, jak        
to dopadne. Držte nám palce. 

za celou skupinu ůnna KUešová, 7.ů 
 
 



V Á N O Č N Í   D Í L N Y 
Ve čtvrtek 15. 12. 2016 se na naší škole konaly vánoční dílny, ke kterým patUilo i zdobení tUíd. MEli jsme na výbEr z r]zné tvorby. Výroba                          
šátk], šperk], zdobení hrníčk], hodin a novE i mandaly. ME v letošním roce nejvíce zaujaly právE mandaly.  
V loOském roce jsem mEla možnost si vyzkoušet zdobení šátk]. Šátky byly z hedvábí a použili jsme techniku batiky. Ze šperk] jsme mEli                       
na výbEr z pUívEšk] a náušnic Ěvisící a pecičkyě, které byly r]zných tvar] a materiál]. Paní učitelka Prokelová pro nás vymyslela r]zná                      
tvoUení, abychom mohli pUispEt nEjakými pEknými výrobky na Vánoční jarmark ĚnapU. andEl z bUezového polínkaě. Kdo chtEl, mohl si své                    
výrobky rezervovat a posléze na jarmarku koupit. TUída 6.A dokonce pekla cukroví. V]nE cukroví se šíUila skoro po celé škole. V každém to                       
vyvolávalo pravé kouzlo Vánoc. Bylo to pUíjemné zpestUení všedního dne.  

Eliška Golková, 7.ů 

 
Bylo to dost „náročné“, ale nakonec jsme všechno zvládli a výrobky, které jsme poslali na jarmark, se všechny prodaly. 

 



TOTO ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČůSOPISU OKOKO PRO VÁS 
PTIPRůVILI: 

 
Evelína Bartoš, 9.A  
Tereza Petrová, 9.A  
Alena Violová, 9.A  
Marek Marmol, 9.A  
Anna KUešová, 7.A  

Eliška Golková, 7.A  
Tomáš Kreutziger, 7.B  
VojtEch Cymorek, 7.B  
Karolína Kupková, 6.B  
Valérie Riedlová, 6.B  
Michaela Balharová, 6.B  
Tereza Grygarová, 6.A  
Marie Marečková, 6.A  
MatEj Klimánek, 6.A  

Robin Žvák, 6.A 
Petr Pajma, 6.A 
Lukáš Holek, 3.B 

Agáta Bydlošáková, 3.B  
 

Vedoucí redaktor]: Mgr. Petr Slíva 
 
 
 

 
 

VESELÉ VÁNOCE ů ŠZůSTNÝ NOVÝ ROK PTEJE 
REDůKČNÍ RůDů ŠKOLNÍHO ČůSOPISU  
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