FLORBALISTÉ VYHRÁLI OKRESNÍ KOLO

Družstvo chlapc z 6. a 7. ročníku potvrdilo své ambice a v domácím prost edí dokázali p ehrát své soupe e v
okresním kole a postoupit do krajského kola této sout že.
Úsp ch se však nerodil lehce. Nejprve do sestavy
zasáhly nemoci a zran ní, družstvo tak hrálo pouze
se šesti hráči do pole a branká em. Také úvodní
zápas proti 2. ZŠ Frýdek-Místek nezačal nejlépe.
Sice jsme brzy vst elili první branku, pak však soupe
zabral a b hem pár minut jsme prohrávali 1:4. Kluci
se však nevzdali a velkou bojovností a maximálním
nasazením dokázali vyrovnat, aby 3 sekundy p ed
koncem zápasu vst elil vít znou branku Jakub
Onderka.
Ve druhém zápase jsme narazili na velkého favorita –
Ř. ZŠ Frýdek-Místek. Na rozdíl od prvního utkání
jsme na soupe e vlet li a dokázali se dostat do
vedení 4:0. Soupe se nevzdal, snížil na rozdíl jedné branky a zle nám zatáp l, ale vyrovnat již nedokázal.
Záv rečný zápas proti ZŠ TGM, Frýdlant n. O. byl jen formalitou, postup jsme již m li zajišt ný a koncentrace na
zápas p ece jen poklesla. Porážka 2:3 byla jen kosmetickou vadou na velkém úsp chu, který dosáhl náš tým.
Krajské kolo, jehož jsme po adatelem, se odehraje op t v nafukovací hale v Paskov ve st edu 1. února od Ř,30
hod.
Sestava: Šimon Dan k - Nguyen Quang Minh, Andrej Zedek, David Janecký, Pavel Koval, Jakub Onderka,
Martin Petr.

Dopravní výchova ve 4.A

Dne 26.6. 2017 se naše t ída zúčastnila další lekce dopravní výchovy po ádané PČR ve Frýdku-Místku. Tentokrát
šlo d tem o získání pr kazu cyklisty. Po úvodním p ipomenutí pravidel silničního provozu pro cyklisty se d ti
vydaly nap íč dopravním h išt m poznávat značky. Následná úprava cyklistických p ileb znamenala, že d ti brzy
vyrazí na kolech také prakticky prokázat znalost všech dopravních p edpis v takové mí e, aby získali kýžený
pr kaz. Všem se to nakonec poda ilo.

Lyža ský kurz 1. stupn
V týdnu od 16. 1. do 20. 1. jezdily d ti z naší školy společn s
mate skou školou na odpolední lyža ský kurz, který po ádala
lyža ská škola JůPů sport.cz v Malenovicích. V pond lí se
vydalo autobusem na sjezdovku do Malenovic 25 školák z
prvních až čtvrtých t íd a 1Ř d tí z MŠ. Všichni byli nat šení a
nedočkaví. Po vyučování se ve škole p evlékli do lyža ského
oblečení a ve 12,30 odjížd li v doprovodu p. učitelky
Šafránkové.
D ti byly rozd leny do šesti družstev podle svých lyža ských schopností a pod vedením instruktor začaly
zdolávat nástrahy n kdy neposlušných a klouzavých lyží. Je t eba ocenit organizátory, že n kterým družstv m se
v novali 2 instrukto i či instruktorky, takže mohli pomáhat i jednotlivc m, které t eba nožičky a lyže občas
neposlechly. ů tak všechny d ti už ve st edu vykrajovaly na sn hu obloučky na menší nebo v tší sjezdovce a
d laly na lyžích r zné cviky ke zdokonalení rovnováhy a techniky oblouk . Všechny také zvládaly jízdu na malé
pom nebo na kotvovém vleku. Každým dnem bylo znát, jaké
lyža ské pokroky d ti ud laly. Po hodin lyžování byla p estávka
na svačinu v teplé šatn a pak zase hurá na svah.
P ed čtvrtou hodinou všichni odložili lyže a vyzuli lyžáky, které
zase p íští den vysušené nazuli. Kolem 16,30 dorazili do
Paskova, kde si je rodiče u školy vyzvedli. Ráno se muselo jít do
školy, ale t šení na odpoledne bylo veliké. D ti byly lyžováním
nadšené, i když ke konci týdne už se na n kterých projevovala
únava. Škoda, že 3 d ti v pr b hu týdne onemocn ly a kurz
nedokončily. Nejvíce se d ti t šily na páteční závody. Za velké
podpory rodič , kte í se p ijeli na závody podívat, všechny d ti
projely slalom a byly odm n ny medailí.

Konverzační sout ž v anglickém jazyce
Ve st edu 25. 1. 2017 prob hlo školní kolo konverzační
sout že v anglickém jazyce. V okresním kole nás bude
reprezentovat jen Dominik Malyjurek z ř.ů , který získal
první místo. Druhá byla Evelína Bartoš a t etí Michael
Rozprým.
V kategorii sedmých t íd se o první p íčku pod lili Tomáš
Kreutziger a Lukáš Zdražila, druhé místo získala ůnička
K ešová a Vojta Sýkora a na t etím míst se umístila
Eliška Golková.
Ve st edu 25.1.2017 se konalo školní kolo konverzační sout ž z angličtiny. Byly t i kategorie ĚI.ů 7 ročník,
II.ů Ř a ř ročník, II. B víceletá gymnázia ĚŘ a řě, III.ů 1. až 3. ročník všech typ st edních školě. Každá
kategorie m la jiná témata a jiný počet. Já jsem byla v I.ů kategorii a m li jsme si p ipravit alespo 10 v t
ke každému tématu. Nejprve si každý vylosoval po adí a poté jsme si jeden po druhém losovali své téma.
Museli jsme od íkat to, co jsme si p ipravili. Když jsme skončili, tak se nás paní učitelky Juhasová a
Klimundová ptaly na otázky k danému tématu. Druhý den jsme m li vyhlášení výsledk . Byla dv první
místa, dv druhá a jedno t etí.
Eliška Golková, 7.A

Dopravní výchova ve 4. t ídách

Ve dnech 17. a 1Ř. ledna
prob hly ve 4. t ídách pod
vedením
M stské
policie
Frýdek–Místek
dvouhodinové
teoretické lekce z dopravní
výchovy.
V
první
hodin
policistky seznámily d ti s
Pravidly silničního provozu, s
tím, jak má správn vypadat
jízdní kolo, jak se chovat v
silničním provozu, ešily se
k ižovatky a dopravní situace. V
druhé hodin si d ti vyzkoušely Dopravní test a zhlédly veselá videa, zam ená na dané téma. V Dopravním testu
byla nejúsp šn jší ůlžb ta Kubá ová.

Okresní kolo d jepisné olympiády

V úterý 17. ledna prob hlo na Základní škole Ji ího z Pod brad ve Frýdku-Místku okresní kolo D jepisné
olympiády. Naši školu reprezentoval stejn jako v lo ském roce Michael Rozprým, ř. t . Op t ukázal, že je historie
jeho velkým koníčkem. Z 34 účastník se umístil se na p kném Ř. míst .

Vysv dčení v prvních t ídách
V úterý se d ti v 1. t ídách už od rána t šily na své první vysv dčení. Vyučování probíhalo v duchu pohádek. V
1.ů to byla pohádka O dvanácti m síčkách, v 1.B O koblížkovi. D ti si pohádku poslechly, s pomocí obrázk d j
vypráv ly, skládaly puzzle, hrály pohádkové pexeso, hledaly rozdíly na obrázcích a nakonec si pohádku samy
zahrály. P ed rozdáváním vysv dčení se d ti pokusily samy sebe ohodnotit a vytvo ily si své vlastní vysv dčení.
Pak následoval krátký karneval v maskách, které d ti vyrobily v pracovních činnostech. ů potom už nastalo
očekávané rozdávání prvního vysv dčení. Všechny d ti z n ho m ly radost a rozcházely se s pocitem, že se
v bec neučily. ůle my víme, že i takovým zp sobem se dnes hodn naučily.

„Den naruby“ v p írodopisu ř.A

Letošní Den učitel 2Ř. b ezna jsme oslavili netradičn jako „Den naruby“. Prost a úpln jednoduše jsme si to
tentokrát s panem učitelem vym nili a chopili se výuky sami - a se pan učitel podívá, jak se to má d lat…!!
Probíráme celkem zajímavé učivo „Vývoj člov ka“ a tak jsme si téma rozd lili a ti nejschopn jší z nás se v úterý
2Ř.03.2017 ujali odpolední výuky p írodopisu. Denisa Malinová nám z vývojových p edch dc p ipomn la člov ka
zručného, Karel Záviský a ůlena Violová si vybrali člov ka vzp ímeného a na Terezu Pohludkovou zbyl
neandertálec. Na záv r každé prezentace jsme si otestovali nabyté v domosti a podle vyjád ení našeho učitele to
nebylo až zas tak špatné. ů to je co íci, protože ten chválou rozhodn neplýtvá. No a p íští školní rok si to m žete
v p írodopisu vyzkoušet klidn i vy ostatní. Mrkn te na fotky, najdete je ve školní kronice.
žáci ř.A a pan učitel Vráblík

Hodnotíme 1. pololetí … Máme se … máme MISTRYNI ČR
v Taekwondu … BLAHO EJEME!
Máme za sebou 1. pololetí školního roku – bilancujeme, hodnotíme, n kte í smutníme, ale v tšina má ze sebe
radost. ů nejen ze školních výsledk . Celá naše t ída je pyšná na spolužačku Vendu – díky ní máme ve t íd
MISTRů ČR. ůle ani to není za darmo. Posu te sami, až si p ečtete, co nám ke svému sportovnímu úsp chu o
sob Vendy ve t íd ekla:
Jmenuji se Vendula Boučková. Je mi 14 let a jsem žákyni Ř. t ídy Základní školy v Paskov . Chodím do
sportovního oddílu taekwondo Karviná, který je organizovaný p i DDM Vratimov. Trénovat v tomto klubu jsem
začala od svých 10 let. Tréninky mám 4x týdn na r zných místech. V pond lí v epištích, v úterý ve Vratimov a
ve st edu a čtvrtek v Porub . Tréninky trvají 2 hodiny. První polovinu tréninku máme zam enou na posílení
fyzické kondice a druhou polovinu cvičíme sestavy a sportovní kontaktní boj. Pro cvičení používáme od v zvaný ,,
Dobok“ a p i kontaktním boji i chrániče holení, helmu, rukavice a další. V současnosti jsem dosáhla 2. nejvyššího
kupu což je červený pásek, poté následují až černé pásky s proužky zvané ,,dany“. Tréninkové soust ed ní na
horách máme 4x do roka, kde zvyšujeme fyzickou kondici a zdokonalujeme se v kombinacích na závody. Pro
talentované sportovce jsou dále po ádané 1x m síčn víkendové tréninky pod záštitou st ediska talentované
mládeže taekwondo. Já jsem členem. V rámci ligy taekwondo České republiky máme závody 1x m síčn a taktéž
1x m síčn se účastním mezinárodních závodu v Evrop . Dále se o letních prázdninách účastním soust ed ní
nazývané ,, Fight cam“, kde pod vedením mezinárodních trenér a evropských či sv tových šampion
jednotlivých disciplín, získáváme nové skutečnosti a zkvalit ujeme naše sportovní vystupování pro nadcházející
sezónu. V roce 2016 jsem se zúčastnila Mistrovství České republiky. V disciplín sestavy jsem skončila na 4
míst a ve sportovním boji v kategorií juniorky do 52kg jsem se umístila na 1. míst a stala jsem se mistryní
České republiky. Tento druh sportu jsem si vybrala z d vodu radosti z pohybu, získávání nových zkušeností v
oblasti sebeobrany i rozvíjení pozitivního myšlení a sportovního ducha.

Maškarní karneval ve školní družin

Ve čtvrtek 2.2.2017 jsme m li ve školní družin maškarní karneval. Na začátek si starší d včata p ipravila pro
nejmenší taneční vystoupení, a pak už začal ten správný rej plný tance a sout ží. Bylo to velmi p kn strávené
odpoledne p ed začínajícími jarními prázdninami.

Školní kolo PYTHAGORIÁDY – 1.2.2017
První únorový den byl na naší škole ve znamení matematické sout že PYTHůGORIÁDů. Již klasicky se do
souboje s čísly a matematickými zápletkami pustili žáci 4. až Ř. ročníku. P ihlásilo se letos opravdu p ekvapiv
mnoho žák Ěze 4. a 5. ročníku 22 žák , z 6. t íd 10 žák , ze 7. t íd ř žák a z Ř. t ídy celkem ř žák ě. Bohužel,
na skutečnou účast v sout ži m la neblahý dopad vysoká nemocnost a ve stejný den konané jiné sout že, a tak
se nakonec v lavicích nad nelehkým zadáním potilo o 1Ř žák mén .
ů jak to dopadlo?
Jediným úsp šným ešitelem školního kola se stal Filip Hajdušek z 5.B t ídy – gratulujeme. Na 1. míst za 6.
ročník se na 1. míst na naší škole umístil Honza Rozprým, za 7. t ídy se na 1. míst umístila ůnička Prokopová a
za Ř. ročník Martin Kunát.
Všem účastník m d kujeme za odvahu a blahop ejeme k výsledk m.

Sn hulákov ve 3.B

Návšt va Ú adu práce FM
Ve dvou skupinách se naše t ída tento den vydala hledat na Ú ad práce ve Frýdku-Místku odpov di na otázky:
CO JE TO VOLBů POVOLÁNÍ, jakou roli p i tom hrají naše ZÁJMY, VLůSTNOSTI, SCHOPNOSTI či T LESNÁ ů
ZDRůVOTNÍ CHůRůKTERISTIKů. Pracovnice IPS ĚInformačního poradenského centraě se nám v novaly 2
hodiny a na jejiich konci si každý z nás zkusil z vystavených šanon VYBRůT SVÉ BUDOUCÍ POVOLÁNÍ. ůle
nejen vybrat, ale také zjistit, jaké p edpoklady pro jejich výkon bychom m li mít. ů tak se mnohým z nás v hlavičce
rozsvítilo a my zjistili, že to v bec není jednoduché a HLůVN , ŽE JE TO VELMI D LEŽITÉ - PROTOŽE TO JE
Nů CELÝ ŽIVOt. ůch jooooo. ůle co - dali to jiní, dáme to taky !!!
Nicola Hozová a Á a Kašinská, Ř.A

Fyzika v základní škole - projekt NatTech v SOŠ F-M
Dne 16. 2. 2017 se t ída 7.B a část t ídy 7.ů Ěžáci za odm nuě základní školy zúčastnily fyzikálního projektu, který
uskuteč uje St ední odborná škola Frýdek-Místek pod názvem NatTech. Projektem žáky provázeli nejen
kvalifikovaní pedagogové, ale také samotní žáci st ední školy.
ůkci zahájila manažerka projektu uvítáním našich žák a doprovodnou prezentací St ední odborné školy
Frýdek-Místek. Žáci s manažerkou diskutovali o p edstav budoucnosti na st edních školách p i volb povolání.
Po hodinovém úvodu se všichni p esunuli do odborných učeben, kde probíhal samotný projekt se zam ením na
fyzikální veličiny a jejich praktické využití v každodenním život . Rozd leni do dvou v tších skupin si žáci
vyzkoušeli n kolik stanoviš , ve kterých si fyzikální jevy nejd íve ukázali, a poté jim byly vysv tleny
prost ednictvím žák st edních škol. Na prvním stanovišti probíhaly pokusy s vodou a vzduchem. Zde žáci m li,
mimo jiné, za úkol určit hmotnost vzduchu v místnosti. Na druhém stanovišti si se zájmem ov ili své domn nky
ohledn vakua.
V odborné učebn m ení si pomocí r zných m idel ov ili znalosti získané v hodinách fyziky v základní škole –
postupn m ili tlouš ku vlasu a ešili nejr zn jší tajenky a k ížovky.
Celou akci hodnotím jako velmi zda ilou. Také ze slov žák usuzuji, že se jim celý projekt velice líbil. Jako celek
žák byli jednotlivými vedoucími stanoviš pochváleni za znalosti, kterými disponovali p i ešení náročných úkol .

Lyža ský výcvik 2017
Koncem února se uskutečnil v lyža ském st edisku ůnnaberg v ůnd lské Ho e školní lyža ský výcvik naší školy,
kterého se zúčastnilo 36 žák sedmých a osmých t íd pod dohledem pana učitele Biolka, pana učitele Mitury, paní
učitelky Krumplovičové a pod zdravotním
dohledem pana Kramosila.
Již po dvanácté jsme byli ubytování v
malém hotelu ůnd l, odkud nás dopravoval
skibus Ěza doprovodu bernardýna Bohoušeě
do blízkého lyža ského areálu ůnnaberg,
kde m žeme lyžovat bez dlouhého čekání a
za p íznivou cenu.
T etí den jsme využili k návšt v závodní
stáje v nedaleké Sv tlé Ho e. Stájí nás
provedl trenér pan Ólehla, jehož kon jezdí
úsp šn Velkou pardubickou.
Ve čtvrtek byly uspo ádány závody v ob ím
slalomu - nejlepší čas po dvou kolech m l Vojta
Dan k.
V pátek v našem lyža ském st edisku
uspo ádala Česká televize lyža skou sout ž v
paralelním slalomu „S ČT na vrchol“. Tato
sout ž podporuje amatérské sjezda e. N kte í
žáci této možnosti využili, p ihlásili se a k naší
velké radosti m li výborné výsledky. Nejlépe se
ve své kategorii umístila Vendula Boučková,
která ve finále porazila ůničku K ešovou,
Vendula má možnost v sout ži pokračovat.
Záznam po adu m žete najít na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11728167550-s-ct-sport-na-vrchol-7/.
Jediným zklamáním pro n které bylo, že si nemohli vyzkoušet b h na lyžích, letos na b žky nebyly sn hové
podmínky, sníh byl pouze na sjezdovce.
Součástí výcviku byly p ednášky a filmy o lyžování a bezpečném pohybu na horách, o zásadách poskytování
první pomoci. Každý večer se o zábavu postarala jiná t ída, velké oblib se t šila záv rečná diskotéka, společné
zpívání s kytarou a maškarní ples. Lyža ský výcvik se zásluhou všech zúčastn ných obešel bez zran ní, obohatil
všechny zúčastn né o bohaté sportovní zážitky, p isp l k navázání nových p átelství, to vše bylo umocn no
pobytem v čisté a krásné krajin . V tšina účastník si p ála pobyt v ůnd lské Ho e prodloužit.

Paskov (a naše hv zdička) VENDY na ČT1
Dne 15. února letošního roku se žáci sedmých t íd a
n kolik žák osmé t ídy zúčastnili lyža ského výcviku v
zimním sportovním areálu ůnd lská hora.
Ubytování jsme byli v nedalekém hotelu ůnd l a na
svah jménem ůnnaberg jsme dojížd li 10 minut
autobusem. Sjezdovku jsme navšt vovali dvakrát
denn . Letos si s námi počasí pohrálo a jednou až tak,
že jsme museli z stat v hotelu a nejít lyžovat z d vodu
celodenního dešt
a mlhy. To nás ale v bec
nerozhodilo. V náhradním programu jsme se zúčastnili
dvouhodinové p ednášky o resuscitaci a první pomoci pod vedením lyža ského zdravotníka kurzu Honzy. V
polovin týdne jsme se vydali navštívit nedalekou stáj, ve které jsou ustájeni dostihoví kon . Po prohlídce koní
následovala očekávaná návšt va obchodu Hruška, kde si každý nakoupil vytoužené zásoby pro zbytek
lyža ského výcviku. V záv ru lyža ského kurzu nás čekaly závody, které byly letos rozd leny do t í kategorií. V
první kategorii byli naši nejmenší účastníci. Druhá kategorie byla vytvo ena spojením částečných lyža družstva
číslo 2 a 3. Ve t etí kategorii bylo jen družstvo číslo 1 z lyža . Záv rečný den našeho výcviku se současn konaly
na svahu ůnnaberg amatérské závody pod záštitou české televize nazvané ,, ČT sport na vrchol ". T chto závodu
nám pedagogové dovolili se také zúčastnit. Po registraci jsme se rozhodli jít na svah, ale nastala nep íjemná
situace, kdy p estal jezdit vlek. Takže jsme svah museli vyšlapat po svých. Sjezdovka byla zmrzlá jako led, takže
pokud n kdo p i výšlapu upadl, jel po zadku až dol zp t k nástupišti u vleku. N kolika žák m z naší školy se to i
stalo. P ibližn po hodin prostoje se vlek op t rozjel a následn to všechno kolem závod začalo. Závodilo se
na dvou trasách, modré i obtížn jší červené a v r zných kategoriích. Po odjetí obou tras se sečetli časy a dva
nejrychlejší závodníci se utkali ve finále. Ze ZŠ Paskov si vybojovaly účast o první místo jen žákyn Vendula
Boučková a ůnna K ešová, které byly ve stejné kategorii. Vít zkou této kategorie jsem se stala, já -Vendula
Boučková, a to i p es pád na začátku trat , ůnna K ešová skončila na krásném druhém míst . Se mnou, vít zkou
kategorie, česká televize natočila rozhovor
o dojmech za závodu. Odkaz na video je
součástí tohoto p ísp vku.
Po návratu zp t na hotel se pod dohledem
učitel uskutečnil karneval se zajímavými
kostýmy a samoz ejm nesm la chyb t
očekávaná diskotéka. Poslední den ráno
se všichni sbalili, odnesli si v ci do
autobusu a jelo se dom . Cestou se
zpívaly písničky, hrály hry a n kte í spali
po vyčerpávající diskotéce. Do Paskova
dojel celý lyža ský výcvik zdráv a v
po ádku. Bezva akce s p ekvapením –
paráda. Všem d kuji za úžasné zážitky.
Vendula Boučková, Ř.A

Veselé tvo ení - ptačí budka
1.3. jsme byli pozváni do paskovské knihovny na VESELÉ TVO ENÍ. Zástupkyn firmy KRůBIČKY p ijela za
našimi prv áčky a společn si vyráb li a zdobili ptačí budku. Všechny d ti byly nadšené a s radostí si své výrobky
odnesly dom .

Hodina Rj s rodilým mluvčím
Všechen tenhle nápad se zrodil u paní učitelky Kori ákové, která nás učí ruský jazyk Ětedy jen polovinu z násě. Má
kamarádku v Rusku, paní Viku, která sem za ní jezdí a byla ochotná nám n jaký jednoduchý recept ukázat. Paní
učitelka se nás tedy zeptala, zda bychom n co takového v bec cht li. ů my jsme samoz ejm cht li. Vybrala nám
tedy jednoduchý recept na salát. ůle d íve, než jsme mohli jít do naší cvičné školní kuchy ky, museli jsme se
naučit n které potraviny íct rusky, protože paní Vika m la zakázáno mluvit na nás česky. Učení jsme pojali spíše
formou hry. Na va ení jsme se t šili a také na to, že se nadlábnem.
Ve čtvrtek 2. b ezna to vše začalo. Ve druhé vyučovací hodin jsme šli na Rj do kuchy ky. Sedli jsme si kolem
stolu, na kterém bylo již vše nachystáno.
Paní učitelka s Vikou tam byly s námi a vysv tlily nám, co n která slova znamenají.
Recept byl opravdu jednoduchý, m žeme si jej Ě i vy J ě p ipravit i doma.
Na salát budeme pot ebovat jen 3 brambory, 2 mrkve a červenou epu - to jsou hlavní ingredience, bez kterých
by se salát neobešel. Vše oškrábeme, nakrájíme na kostičky a dáme do mísy. P idáme 5-7 kyselých okurek, které
také nakrájíme a nasypeme do mísy. P idáme p l cibule, m žeme samoz ejm i více, množství záleží jen na vás.
Poté p idáme konzervu hrášku. Vše nakonec zalijeme olejem. Pak už stačí jen promíchat a začít servírovat s
chlebem. Stačí už jen dodat - dobrou chu .
Tato porce nám vystačila pro celou t ídu a ješt si dali i paní učitelky a paní editelka. Salát byl moc dobrý a bylo
to i pro nás – žáky, kte í se učí ruský jazyk už druhým rokem, n co zajímavého a hlavn naučného, protože je
velký rozdíl slyšet rodilou mluvčí, než paní učitelku, která se jazyk musela naučit stejn jako my.
Takovéto akce bychom mohli po ádat čast ji!

Beseda M stské policie
7. b ezna se konala v 1. a 2. t ídách beseda M stské policie na
téma Bezpečnost p edevším – dopravní výchova. Žáci se
dozv d li jaký je rozdíl mezi prací Policie ČR a strážníky M stské
policie, společn si zopakovali d ležitá telefonní čísla, která by
m li použít p i jakékoliv nehod , také každý žák p edvedl, jak se
správn p echází silnice po p echodu pro chodce, jak se chodí po
silnici, když u ní není chodník, up esnili si zásady používání
reflexních prvk na oblečení. Žáci shlédli také krátký film o
správné jízd na kole, kolečkových bruslích i kolob žce a o
p echázení vozovky bez p echodu pro chodce. Všichni ješt
vypracovávali 2 tematické pracovní listy. Beseda byla pro žáky
zajímavá a poučná.

Barbora Malinovská, Ř.A

Povídání o Rusku

Další netradiční hodina ruského jazyka čekala naše sedmáky. Jejich první setkání s rodilým mluvčím bylo na téma
- Rusko. Paní Viktoria Trashchenko si p ipravila prezentaci, kterou p iblížila žák m ruskou architekturu, tradice,
kuchyni, p írodu a na záv r p idala i pár informací o m st , ze kterého k nám p ijela, o Omsku. Žáci se dozv d li
spoustu informací o tom, jak obrovskou zemí v porovnání s Českou republikou Rusko je. P elet t jej z východu
na západ trvá 12 hodin a pokud máte rad ji cestu vlakem, strávíte v n m celý týden.
Krásy ruské architektury jsme si mohli prohlédnout na
fotografiích z Petrohradu, tzv. Benátek severu. Široké
bulváry,
vysoké
budovy
a
množství
úchvatných
architektonických skvost jako nap íklad Zimní palác, kde
jsou v okázalé nádhe e reprezentačních sál p ijímáni
význační hosté. Zimní palác se sestává z labyrintu více než
400 sál . Sv toznámá galerie um ní Ermitáž je dnes jeho
součástí. Je považována za jedno z nejv tších sv tových
muzeí, nebo obsahuje více než 3 miliony um leckých d l.
Palác Petrof všechny uchvátil pohledem na krásnou kaskádu, plnou pozlacených soch s antickými bohy a hrdiny,
dopl ovanými mnoha fontánami. ůrchitektonických skvost jsme v prezentaci obdivovali spoustu, naše chu ové
bu ky podráždily fotografie tradičních jídel jako jsou „bliny či p lm n “ a mohli jsme si podívat i na tradiční
zástupce fauny a flóry.
Co však bylo nejd ležit jší, to byl komentá v ruském jazyce. N které žáky prezentace zaujala, n které ne,
p estože vše bylo simultánn p ekládáno do českého jazyka. Cílem nás učitel bylo p edstavit žák m zemi, jejíž
jazyk se d ti učí a ukázat všem, jak krásn ruština v podání rodilého mluvčího zní.

Vyučování p es Skype

Druhým cizím jazykem, který se na naší škole učí od
sedmého ročníku je ruský jazyk. V našich učebnicích se
neustále p ipravujeme na „četování“ s cizinci, povídání si
po „skajpu“. Žáci se učí p edstavit se a íci n kolik
základních informací o sob . Teoreticky to osmák m jde
již dob e, a tak jsme se rozhodli jejich znalosti vyzkoušet
prakticky.

Naše škola už delší dobu spolupracuje s ruskými rodilými
mluvčími, a proto jsme se pokusili výuku oživit o navázání
spojení p es Skype do Ruska a trošku si popovídat.
Dnešní vysp lá technika nám umožnila p ekonat tisíce
kilometr , p tihodinový časový rozdíl a spojit se s paní ůlesiou v sibi ském m st Omsk. D ti ji mohly vid t na
obrovské interaktivní tabuli. Jeden po druhém se p edstavili a pov d li n co málo o svých koníčcích a zájmech.
ůlesia všem velmi dob e rozum la a neustále je chválila.
Žáci m li také p ipravené r zné otázky. Dozv d li jsme se, že je na Sibi i p ekrásná p íroda a v únoru tam leží
stále n kolik metr sn hu. Hodina se povedla, všichni m li radost z toho, že dokáží komunikovat v cizím jazyce
jen mezi sebou, ale mohou si klidn povídat i s rodilým mluvčím. Osmáci to zvládli! ůlesia nás ujistila, že si s
námi na n jaké jiné téma moc ráda popovídá znovu za m síc.

Recitační sout ž 1. stupn
Ve st edu Ř. b ezna se sešlo 31 d tí 1. stupn na recitační sout ži. Všechny d ti se velmi snažily p ednést svou
básničku co nejlépe. N které musely p ekonat trému, jelikož p ed obecenstvem vystupovaly poprvé, jiné zase
recitovaly suverénn a podaly tém herecký výkon. Vyhodnoceni a odm n ni byli 3 recitáto i z každého ročníku:
1.ročník: 1. místo – Vendulka Balharová Ě1.ůě, 2. místo – Terezka Strakošová Ě1.ůě a Beatka Michnová Ě1.Bě, 3.
místo – Stellinka Gorková Ě1.Bě
2.ročník: 1. místo – Karolínka B ezinová, 2. místo – Vítek Chalupecký, 3. místo – Matyáš Mičlo
3.ročník: 1. místo – Klaudie Kokešová Ě3.Bě, 2. místo – Daniel Klučár Ě3.Bě, 3. místo – Marcela Foldynová Ě3.ůě
4.ročník: 1. místo – Jana Blažková Ě4.ůě, 2. místo – Carmen Lapčáková Ě4.Bě, 3. místo – ůlžb ta Kreclová Ě 4.Bě
5.ročník: 1. místo – Valérie Horutová Ě5.ůě, 2. místo – Sabina Kučová Ě5.Bě, 3. místo – Barbora Kubánková Ě5.ůě
Všem účastník m d kujeme za hezké odpoledne a vyhodnoceným d tem blahop ejeme.

Povídání o Rusku
Další netradiční hodina ruského jazyka čekala naše sedmáky. Jejich první setkání s rodilým mluvčím bylo na téma
- Rusko. Paní Viktora Trashchenko si p ipravila prezentaci, kterou p iblížila žák m ruskou architekturu, tradice,
kuchyni, p írodu a na záv r p idala i pár informací o m st , ze kterého k nám p ijela, o Omsku. Žáci se dozv d li
spoustu informací o tom, jak obrovskou zemí v porovnání s Českou republikou Rusko je. P elet t jej z východu na
západ trvá 12 hodin a pokud máte rad ji cestu vlakem, strávíte v n m celý
týden.
Krásy ruské architektury jsme si mohli prohlédnout na fotografiích z
Petrohradu, tzv. Benátek severu. Široké bulváry, vysoké budovy a množství
úchvatných architektonických skvost jako nap íklad Zimní palác, kde jsou v
okázalé nádhe e reprezentačních sál p ijímáni význační hosté. Zimní palác
sestává z labyrintu více než 400 sál . Sv toznámá galerie um ní Ermitáž je
dnes jeho součástí. Je považována za jedno z nejv tších sv tových muzeí,
nebo obsahuje více než 3 miliony um leckých d l. Palác Petrof všechny
uchvátil pohledem na krásnou kaskádu, plnou pozlacených soch s antickými
bohy a hrdiny, dopl ovanými mnoha fontánami. ůrchitektonických skvost jsme v prezentaci obdivovali spoustu,
naše chu ové bu ky podráždily fotografie tradičních jídel jako jsou „bliny či p lm n “ a mohli jsme si podívat i na
tradiční zástupce fauny a flóry.
Co však bylo nejd ležit jší, to byl komentá v ruském jazyce. N které žáky prezentace zaujala, n které ne,
p estože vše bylo simultánn p ekládáno do českého jazyka. Cílem nás učitel bylo p edstavit žák m zemi, jejíž
jazyk se d ti učí a ukázat všem, jak krásn ruština v podání rodilého mluvčího zní.

PČ - Sk ítek Leprechaun
V hodin Pracovních činností se 4.ů p ipravovala na
blížící se Den Sv. Patrika. S paní učitelkou Petrou
Klimundovou z barevného papíru všichni vyrobili
bájného elfa Leprechauna. V anglickém jazyce jsme si
pak povídali o tom, co d ti pot ebují k tomu, aby byly
„happy“. Každý vidí své št stí n kde jinde. N kdo v čase
stráveném se svou rodinou, jiný p i h e se svým
zví ecím mazlíčkem a další je nejš astn jší co nejdále
od školy. ůby všechny d ti mohly své št stí co nejd íve
prožít, vše jsme napsali v anglickém jazyce, aby sk ítek
pocházející z Irska všemu dob e rozum l. V obou
hodinách si d ti užily spoustu legrace a zábavy.

St. Patrick´s Day

Dne 17. 3. jsme se účastnili celoškolní akce ke Dni
svatého Patrika - a fakt jsme si to užili. Vše se
odehrávalo ve znamení tohoto irského svátku. Co nejvíce
zelené barvy - tuto výzvu jsme pod vedením Kuby
Jonáše a Maxe Sikory ešili už od p edchozího pond lí.
ZELENÁ v OBLEČENÍ, zelená JůBLKů a PITÍČKů na
svačinu - Max donesl k sn dku i zelené DONUTY, na
psaní jsme si p inesli ZELENÉ PR PISKY, dokonce i
mnozí učitelé dnes psali výhradn zelenou. T ídní
učitelce jsme p ipsali ZELENÝ pozdrav na tabuli a my od
ní zase dostali ZELENÁ LÍZÁTKů a KůRůMELKY.
N kte í z nás m li i zelené VLůSY, PONOŽKY a ... :-ě ů
aby toho nebylo dost, Bára Malinovská s Natkou
Pecekovou nakreslily na naše tvá e ZELENÉ TROJLÍSTKY. Den jsme si užili v ZELEN VYZDOBENÉ t íd - to
zásluhou nás všech a ZELENÝ PLůKÁT S LEPRIKÓNEM na dve e úžasn , i když na rychlo, vytvo ili Vojta
Dan k s Kubou Masarykem. Za t ídu byl vybrán jako nejlépe nastrojený Sta a Golka a Šimon Havránek, ten si
nakonec p evzal malou ZELENOU CENU od paní editelky. Nakonec jsme si v jídeln dali na ob d ZELENÝ
ŠPENÁT - pak zazvonil zvonec a pátku byl konec. Prima den díky nám všem, rozplynul se jako dým - a my víme,
že jsme bezva team !!!
Max Sikora, Vojta Dan k, Kuba Masaryk a Ř.A

Krabice d v ry

Součástí t ídnických hodin je i čtení anonymních vzkaz , které žáci píší a následn vhodí do krabice d v ry,
kterou mají ve t íd . S tímto nápadem p išla Tereza Grygarová a Marie Marečková.
Když n koho n co trápí nebo chce sd lit, co mu ve t íd či spolužácích vadí, nebo naopak chce n co pozitivního
sd lit ostatním, využije tuto možnost, napíše vzkaz a vhodí ho do krabice d v ry. T ídní učitel v pravidelných
intervalech p ed žáky vzkazy p ečte. Podmínkou p i čtení je, že se ke vzkazu nesmí nikdo vyjad ovat.
Tento zp sob anonymního sd lení si všichni pochvalují a vede ke zlepšení a upevn ní dobrých vztah ve t íd .

Den sv. Patrika ve školní družin

17. 3. v Den Svatého Patrika d ti školní družiny hledaly v parku ztracený poklad sk ítka Lawrence. P i hledání
pokladu byla spousta legrace a spokojených d tských očí, když se nám poda ilo vše najít. Za odm nu jsme si
smlsli na zeleném TIKTůKU a byl nejvyšší čas jít zp t do družiny, kde už na d ti čekaly maminky.

DEN SVATÉHO PATRIKA a OVOCNÝ DEN ve 4.B

Stejn jako jiné t ídy také nás „navštívili“ v pátek 17. b ezna dozelena oblečené postavičky, ozdobené zelenými
trojlístky, aby oslavili, poprvé v historii naší školy, Den svatého Patrika, starov kého k es anského duchovního
p sobícího v 5. století v Irsku. Svatý Patrik byl podle pov sti starov ký duchovní, který p inesl do Irska
k es anství. Datum 17. b ezna p ipadá na Patrikovo úmrtí. Den svatého Patrika se slaví v Irsku, ve Velké Británii,
v ůustrálii, na Novém Zélandu a v Severní
ůmerice. V posledních letech se tento svátek
rozší il i do mnohých evropských zemí.
Všichni vzali tento den vážn , celý si ho užili a
počítali, „ kdo je více zelený, kdo má na sob více
zelených v cí“. Výjimkou nebyly ani zelené
svačiny a to nejen papriky, okurky a zelená
jablíčka, ale objevily se i zelené bábovky, nebo
mufinky. Odm nou d tem byla lízátka, která sice
nebyla zelená, ale červená, a moc jim chutnala.
Páteční dopoledne jsme zakončili v cvičné
kuchy ce, kde si pro nás šumperská firma, která
nám pravideln dodává „Ovoce a zeleninu do
škol“,
p ipravila
Ovocný
den,
dopln ný
ochutnávkou ovocných a zeleninových š áv a
koktejl . Každý z nás si vyrobil vlastní ovocný nebo zeleninový špíz. I tato akce se nám moc líbila.

Okresní kolo ve sportovní gymnastice Frýdek-Místek

V pátek 17. 3. 2017 prob hlo v t locvičnách 11. ZŠ ve Frýdku Místku okresní kolo ve sportovní gymnastice. Naši
ZŠ Paskov reprezentovaly dívky Platošová Tereza, Máchová Karolína, Šimková Kate ina a Bílková Viktorie z
t etích t íd. Družstvo dívek skončilo v týmové sout ži v konkurenci devíti družstev na skv lém t etím míst . Škoda
jen, že jim nemohly pomoci nemocné spolužačky Krpcová Kristýna a Onderková Kamila. Žákyn pátých t íd
Kubánková Barbora, Kučová Sabina, Zatloukalová Martina a Makarová Michaela byly ješt lepší než t e ačky,
získaly st íbrné medaile. Navíc Michaela vyhrála sout ž v jednotlivcích. Z druhého stupn sout žily pouze dv
dívky Tereza Pohludková a ůlena Violová. Tereza zacvičila nejlépe a vyhrála. Všechna d včata závodila v
prostných, na p eskoku a na hrazd . Všem gratuluji ke skv lému výsledku a d kuji za vzornou reprezentaci naší
školy.

Den sv. Patrika

V pátek 17. b ezna jsme v naší škole oslavili Den svatého Patrika. D ti se v pr b hu týdne p ed „zeleným dnem“
seznámily zejména v hodinách angličtiny s p vodem tohoto tradičního irského svátku a m ly možnost setkat se
blíže s kulturou Irska - zajímavé anglicky mluvící zem . Sv j úkol - p ijít v zeleném oblečení – vzaly za opravdu
kreativní konec a škola se nám krásn „zazelenala“. Ty nejzelen jší p evleky ze všech t íd byly odm n ny osobn
paní editelkou, ale nutno
p iznat, že nebylo v bec
jednoduché
mezi
tolika
vyda enými kostýmy vybrat.
Cht li
bychom
tímto
pod kovat všem d tem za
nadšenou účast a rodič m za
pomoc d tem p i p íprav
p evlek i nápaditých zelených
svačinek. V íme, že si d ti
netradiční den ve škole užily,
a že bychom jej pro zpest ení
mohli
v
p íštích
letech
zopakovat.

Kv tinový týden ve školní družin
21. b ezna jsme se vypravili hledat první jarní kv tiny. Cht li jsme najít petrklíč. Prošli jsme spoustu míst v parku a
v okolí eky Ostravice, ale petrklíč jsme nenašli. Vid li jsme jiné jarní kytičky – podb l, sn ženky, bledule,
sedmikrásky a hezky jsme si o nich povídali. Petrklíč si nakreslíme ve školní družin jako obrázek a v p írod ho
p i procházkách najdeme pozd ji.

Projekt „Klíč k jaru“ – 1.B
V 1.B jsme v pond lí 20. b ezna p ivítali jaro jednodenním projektem. Vyučování jsme začali písničkou s názvem
Jarní, pak jsme si p ipomn li z učiva prvouky jarní m síce a v kruhu jsme si povídali, co nás napadne, když se
ekne „jaro“ – zm ny v p írod , počasí, jarní d tské hry. Potom d ti ve skupinách luštily hádanky, dopl ovačky a
ešily slovní úlohy s jarní tématikou. Také pozorn opsaly básničku. Za každý spln ný úkol si vybarvily jeden dílek
klíče. Nakonec si vyst ihly sv j vlastní klíč a jaro bylo „odemčeno“. Vyučování jsme zakončili novou písničkou a
tanečkem.

Den sv. Patrika a "Vitamínový den" ve 3.B

V pátek 17. b ezna jsme vešli do naší t ídy 3.B a
já jsem uvid la, jak jsou všechny d ti v krásném a
bláznivém zeleném p evleku - tak začal den sv.
Patrika. O velké p estávce jsme jedli p inesené
"zelené svačinky a ve čtvrté vyučovací hodin
jsme šli do cvičné kuchy ky, kde probíhal
"vitamínový den". Nejprve jsme ochutnali r zné
druhy zeleniny a pak si každý z nás ud lal
zeleninový špíz. Dále nám všem umixovali š ávu
z ovoce i zeleniny a taky smoothie.Moc nám to
chutnalo a všem se tento den moc líbil.
Bára Poláková, Adéla Vojkovská, 3.B

Den naruby aneb „Dnes učíme
my!“

ů. Komenský by byl jist spokojen, nebo jsme naplnili jeho
myšlenku „škola hrou“. Tentokrát se jednalo o hru na
učitele. 2Ř.3. si n kte í žáci t ídy 5.ů a 5.B vym nili role s
učiteli a p ipravili si rozmanité formy výuky v paralelní t íd .
Takže žáci z béčka učili v áčku a opačn . Pro d ti za
katedrou i pro ty ostatní to byla jist zajímavá zkušenost.
Všichni vyučující se své role zhostili opravdu zodpov dn a
svým vystoupení dokázali ostatní zaujmout, pobavit, a také
je n čemu naučit.

Te

učíme my!Ráno jsme se vzbudili a byl p ed

námi Den naruby. ů co bylo naruby? Nebylo to ani pyžamo,
ani svetr. 2Ř. b ezna jsme učili my žáci. P ipravili jsme výuku
pro žáky 3. a 4. t íd. M li jsme p ipraveny r zné hry, tajenky,
prezentace a vše, co d ti baví. Pln jsme se vžili do role
učitele, dávali jsme jim r zné úkoly a zkoušeli je. Učili jsme
matematiku, český jazyk, t lesnou a hudební výchovu. Jak
nad tím tak p emýšlíme, asi se z n kterých z nás stanou
učitelé. Mín se nejvíce líbilo, že d ti m ly radost z
vy ešených p íklad , Lukášovi, že mohl p i výuce sportovat,
Elence se líbilo tančit, Valinka se naučila nové v ci, Michaela íká, že t ídy byly šikovné a spolupracovaly. No a
Šimon po náročné výuce onemocn l.
ůkce se nám moc líbila a doufáme, že bude i p íští rok.
M.Balharová, V. Riedlová, E. Grygarová, M. Boučková, L. Havriščuk, Š. Dan k (6.B)

Velikonoční turnaj v minivolejbalu
Na Velikonočním turnaji v minivolejbalu,
který se konal poslední b eznovou st edu na
6.ZŠ ve Frýdku- Místku, nás úsp šn
reprezentovali tito žáci:

Kunát Richard+Lyčka Ond ej - první místo
Ěoranžovo -červeníě
Klegová Nela+Kunát Radim - první místo
Ěoranžovíě
Junková ůgáta+ Pešatová Natálie -t etí
místo Ěoranžovo -červeníě
Kubá ová ůlžb ta+Kalužová Marie -šesté
místo Ěoranžovíě
Turnaje se zúčastnil rekordní počet žák z
celého okresu Frýdek-Místek, bylo to celkem 300 hráč .
Všem našim hráč m moc gratulujeme !!!

Krajské kolo ve sportovní gymnastice Frýdek-Místek

V t locvičnách Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku prob hlo dne 2ř. b ezna za účasti okolo 250 gymnast
a gymnastek krajské kolo. Byly zde školy z Ostravy, Opavy, Bruntálu, Kop ivnice, Nového Jičína, Oder, Palkovic,
Frýdku-Místku a Paskova. Nejmladší d včata Tereza Platošová, Karolína Máchová, Kate ina Šimková a Viktorie
Bílková z t etích t íd obsadila v konkurenci devíti družstev nádherné čtvrté místo. V jednotlivcích byla Tereza
Platošová celkov pátá. Dívky pátých t íd Michaela Makarová, Barbora Kubánková a Sabina Kučová vybojovala
neskutečné druhé místo v kraji. Lepší byla jen Základní Škola Bruntálu. Škoda, že našim d včat m chyb la
zran ná Martina Zatloukalová. Nádherné druhé místo získala v jednotlivcích Michaela Makarová. Z druhého
stupn sout žily ůlena Violová a Tereza Pohludková, která skončila na čtvrtém míst . D včata op t tak jako v
okresním kole sout žila v akrobacii, na p eskoku a na hrazd . Všem d kuji za vzornou reprezentaci školy a všem
gratuluji ke krásným výsledk m.

Projekt „Staré pov sti české“
První pololetí jsme se ve Vlastiv d zabývali
zem pisnou částí a v tom druhém se
v nujeme historii naší zem .

Po období prav ku, jsme se ocitli v dob
starých pov stí českých. V hodinách
vlastiv dy jsme si nejprve p ečetli n kolik
p íb h . Seznámili jsme se postupn
s
praotcem Čechem, kn žnou Libuší, Bivojem i
Dívčí válkou. Povídali jsme si o dcerách
knížete Kroka a prost ednictvím našeho
projektu plnili úkoly Kazi, Tety a Libuše. D ti
ve skupinách poznávaly rostliny, luštili
k ížovky, či ešily r zné hádanky. Pov st o
Bivojovi jsme si prožili na vlastni k ži a na
chodb naší školy, kde prob hl litý boj v
disciplín
„házení divočákem“ Ězmín ným
divočákem bylo malé plyšové prasátkoě.
Nejsiln jším „Bivojem“ byl Michal Erdos, který divočákem dohodil ze všech d tí nejdále. Projekt jsme završili
pravou a nefalšovanou Dívčí válkou. Bitva prob hla v naší t íd a zbraní nebylo nic jiného, než počítač. Ve velmi
napínavé bitv v anglickém pexesu zvít zila, stejn jako ve zmín né pov sti, skupina chlapc .

MÖLKKY - Zábava ve škole

Bezva nápad paní učitelky Juhasové nám
d včat m umožnil prožít si dnes hned 2x radost
ve výuce pracovních činností. Dokázaly jsme
podle návodu vyrobit d ev né kuželky, a to jako
dárek pro seniory. Jsme my to ale šikovné
holky. ů ješt k tomu jsme poznaly novou hru MÖLKKY - neboli D EV NÉ KUŽELKY. Všem
doporučujeme.
D včata z Ř.A

Motám, motám klubíčko, až je z
toho vajíčko…

V hodin pracovních činností si žáci vyzkoušeli výrobu
velikonočních vajíček z vlny a škrobu. Nejvíce se jim líbilo
samotné namotávání na nafouknutý balónek. Na výsledek si
však všichni museli počkat do dalšího dne. Ráno se nedočkav
hrnuli ke svým výrobk m. N kterým se tento pokus vyda il více,
n kterým mén , ale všichni se p i výrob dob e bavili.

Velikonoční Va ení v 6.A

11.4.2017 jsme m li op t va ení. Holky si p ipravily recepty s velikonoční tématikou. Samoz ejm nechyb ly
velikonoční perníčky, velikonoční jidáše. Na začátku hodiny jsme si ud lali kalkulaci receptu a zkoušeli p epočítat
ingredience na poloviční dávku.

Jarní tvo ení ve 4.A
Dv vyučovací hodiny p ed Velikonocemi jsme se s d tmi v
pracovních činnostech v novali jarnímu tvo ení. Nejprve jsme
sadili osení. Využili jsme k tomu krásného teplého jarního dne a
tuto hodinu jsme strávili venku. D ti potom dostaly úkol pečliv
se o sv j kv tináček starat, aby nevyschl, na což dohlížela také
t ídní zahradnice a kv tiná ka Janka Blažková, a po týdnu už se
to ve t íd krásn zelenalo. Další hodinu jsme zdobili hlin né
kv tináče. D ti se do dekorování pustily s velkou chutí, každý po
svém a podle svého vkusu. Výsledkem byly povedené výtvory a
také radost d tí, když si svá dílka mohly odnést na velikonoční
prázdniny dom .

Easter day
Ve st edu, den p ed velikonočními prázdninami, jsme se rozhodli si v hodinách anglického jazyka trošku zpest it
výuku. Hledali jsme rozdíly v tradicích či oslavách t chto jarních svátk u nás a v anglicky mluvících zemích. ů
pak jsme si šli trošku „jarn “ zadovád t. Žáci v družstvech p enášeli na lžičkách velikonoční vajíčka, závodili jako
„kachny, či žabáci". T žko íct, která t ída si zví ecí závody užila více. Jestli malí t e áci nebo naši osmáci.
Smíchu a legrace jsme si užili v každé t íd dost. Po „vyčerpávajících“ závodech žáci usedli k pracovním list m a
nap . poslepu zdobili kraslice, či plnili velikonoční kvízy. Všichni se bavili, sn dli sladkou odm nu a prožili
p íjemný p edvelikonoční školní den.

Recitační sout ž II. stupn

Ve st edu 12. dubna prob hlo školní kolo recitační
sout že II. st. 34 recitátor z šestého, sedmého a
osmého ročníku p edneslo svým
spolužák m
básničky, které si p ipravili. Porota m la dost t žké
rozhodování, protože každý se snažil zarecitovat
svou básničku co nejlépe.
V šestých t ídách se to nejvíce povedlo Karolín
Kupkové /6. B/, 2. místo získal Robin Žvák /6. ů/ a
na 3. míst se umístila dv d včata Michaela
Boučková /6. B/ a Zuzanka Luongová / 6: ů/.
Z sedmých t íd nejvíce zaujala Kate ina Kokešová
/7. B/, 2. místo si odnesli dva chlapci Dominik
Michna /7. B/ a Daniel Peška /7. B/, na 3. míst
skončila Bohdana Št pánová /7. ů/.

Také nejstarší skupina recitátor - žáci osmé t ídy se zodpov dn p ipravili. Nejlépe to p edvedla Vendula
Boučková, 2. místo získal Maxmilián Sikora a 3. místo Veronika St ebovská.
Všem účastník m d kujeme za p kné vystupování a vyhodnoceným žák m blahop ejeme.

Pancake Tuesday v 5.B
V úterý p ed Velikonocemi bylo ve školní kuchy ce
opravdu rušno. Míchalo se, mixovalo, smažilo, mazalo,
zdobilo a ochutnávalo.
Školu naplnila lákavá v n palačinek všeho druhu,
bezlepkových, ovesných, šlehačkových, ovocných,
marmeládových, prost báječné palačinkové úterý.
Pochvala pat í všem za velkou aktivitu p i p íprav ,
vzornou spolupráci ve skupinkách, za vynalézavost p i
zdobení, za št drost p i rozdávání spolužák m a
kamarád m, za vzorný úklid kuchy ky.

P edškoláci, v zá í se na vás
t šíme!
20. a 21. 4. 2017 – to byly slavnostní dny pro 50 d tí,
jejich rodiče a sourozence, kte í zamí ili do naší školy.
Konal se zápis do 1. t ídy. V slavnostn vyzdobené t íd
čekaly na d ti paní učitelky, které malé p edškoláky
provázely jednotlivými stanovišti. V íme, že se d tem
ve škole líbilo a že drobné dárky, které dostaly na záv r,
jim ud laly radost. Tak 4. zá í na shledanou!

Beseda v 7.B
Žáci 7.B m li v dubnu velmi zajímavou besedu na téma
sexuální výchova. Dozv d li se spoustu zajímavých
informací a velmi ocenili otev ený p ístup lektora pana
Veličky.

Beseda s Policií ve školní družin

Volání do Ruska

Dne 27. dubna v hodin ruského jazyka jsme volali p es skype do Ruska. Spojili jsme se s paní ůlesiou, která je v
Rusku učitelkou. Žáci naší t ídy se jí ptali na r zné otázky v ruštin . Otázky byly typu: Co ráda čtete? Co ráda
d láte ve volném čase? Zda-li byla n kdy v Česku? apod. Celý rozhovor trval asi p l hodiny. Tato hodina byla
velmi zajímavá a p ínosná, protože jsme slyšeli, jak mluví n kdo, jehož ruština je rodným jazykem. Sice jsme
úpln nerozum li všem slov m, ale s pomocí paní učitelky Kori ákové a Petrové, nám bylo vše p eloženo. Tato
hodina se mi líbila, protože byla jiná než všechny ostatní.
Tereza Michálková, Ř.A

Sedliš ský Slavík 2017

V pátek 4. kv tna 2017 se 6 d tí z naší školy zúčastnilo 3. ročníku p vecké sout že Sedliš ský slavík. Z
p edchozích dvou ročník jsme nikdy neodjeli „s prázdnou“ a ani letos tomu, díky našim šikovným zp vačkám,
nebylo jinak.
Zpívalo se celkem ve t ech
kategoriích.
V
I.
kategorii
nejmladších d tí Ě1.– 3. t ídaě se
na krásném 2. míst umístila
Terezka Platošová z 3.ů. Ve II.
kategorii Ě4.-6. t ídaě, která bývá
tradičn
nejpočetn jší,
byla
úsp šná Martinka Zatloukalová z
5.B, mezi dalšími 17 d tmi si
vyzpívala 3. místo.
Moc d kuji i ostatním našim
zp vačkám – Barušce Paličkové z
1.ů, ůničce Jarolímové z 5.ů,
Natálce Prokopové ze 7.B a
Terezce Michálkové z Ř.ů. D kuji
jim za jejich čas, nasazení a chu ,
s jakou do sout že šly.

Beseda v knihovn (4.B)

V pátek 26. kv tna jsme m li hodinu čtení v místní knihovn . Paní knihovnice si pro nás p ipravila knihovnickou
lekci, kterou v novala Karlu IV. Lucemburky a císa e Karla IV. jsme nedávno probírali ve vlastiv d , a tak
kvízové otázky, které si pro nás paní knihovnice p ipravila, jsme zvládli celkem hrav . Beseda se nám líbila a
hodina ub hla velice rychle. Je jen škoda, že n kte í žáci naší t ídy si mysleli, že když nejsme ve škole, tak že
nemusí poslouchat a mohou se p edvád t!

Branný závod Regionu Slezská brána

Dne 12. kv tna 2017 se poprvé v Raškovicích uskutečnil Branný den pro Region Slezská brána. Závodu se
účastnily ZŠ Raškovice, ZŠ Šenov, ZŠ Paskov, ZŠ Morávka a ZŠ Sedlišt . Sout žilo se v kategorii 6. – 7. ročník
a Ř. – ř. ročník. Družstva byla smíšená, z p ti sout žících museli být minimáln dv dívky.
Po p íjezdu všech družstev prob hlo slavnostní zahájení, fotografování a rozdávání svačinek. Poté prob hlo
p ečtení sout žních pokyn a poučení o bezpečnosti b hem závod . Týmy si dle vylosovaných čísel určili po adí
a za p kného počasí se mohlo jít na start. Nejprve se na tra , která m ila 5, 75 km vydali mladší kategorie. Délka
trat byla stejná i pro starší žáky. Na d ti čekalo celkem jedenáct stanoviš , které byly hodnoceny vždy maximáln
15 body. St ílelo se ze vzduchovky, prob hl test z civilní obrany, skládání mapy, určování azimutu a topografie,
hod granátem na cíl, test zem pisných znalostí, zdravov da, shazování v cí proudem vody, lušt ní zprávy v
Morseovce, rozd lávání ohn a jako poslední bylo p evlečení do CO obleku a st elba z airsoftových zbraní.
Všechny disciplíny žáci zvládli s p ehledem a všichni se nám dostali do cíle vyčerpaní, ale s úsm vem na tvá i. Po
dob hnutí posledních závodník následovalo vyhodnocení, kde se zvláš počítal b žecký čas a zvláš
dovednostní testy. Součet t chto dvou hodnocení nám dal konečné vít ze v obou kategoriích.
V mladší kategorii zvít zil tým domácích, tedy ZŠ Raškovice, dále byla ZŠ Šenov a t etí ZŠ Paskov, ve složení:
ůnna K ešová, Eliška Golková, Tereza Grygarová, Robin Žvak a Vojt ch Velebil. V kategorii starších vyhrál op t
domácí tým, za ním následoval tým ZŠ Šenov a t etí skončil tým ZŠ Morávka. Náš tým ze ZŠ Paskov skončil na
čtvrtém míst . Reprezentovali nás Derek Godel, Maxmilián Sikora, Vojt ch Dan k, Denisa Malinová a Evelína
Bartoš.
Všem tým m gratuluji, oce uji p ístup, aktivitu i morálku s jakou tra zdolaly a v ím, že závody budou i v
p íštím roce, ZŠ Paskov se určit zúčastní.

Zájezd vzorných žák 2016/2017

V úterý 16. kv tna odjelo 4ř vybraných žák , z t etích až deváté
t ídy, společn se čty členným pedagogickým dohledem - paní
učitelek Míčkové a Pavlicové, se zástupcem editelky školy panem
Miturou a paní zdravotnicí Čapkovou, na t ídenní výlet do Brna.
P ed odjezdem nám paní učitelka Pavlicová vymyslela pok ik: „Z
Paskova jsme nej… a bude nám hej… go…go… go…“, který jsme
potom n kolikrát b hem výletu použili. Kolem desáté hodiny jsme
dorazili do Brna, kde na nás čekaly dv pr vodkyn . Rozd lili jsme
se na dv skupiny a společn s pr vodkyn mi jsme se vydali na
dvouhodinovou prohlídku centra Brna. Dozv d li jsme se hodn
zajímavých v cí z historie m sta. Odpoledne jsme odjeli do brn nské
zoologické zahrady, kde jsme dostali pracovní listy s úkoly, které jsme m li b hem prohlídky splnit a vypracovat.
Bylo to zábavné. K večeru jsme dorazili do Domova mládeže v Brn -Komín , kde jsme m li zajišt né ubytovaní.
Po veče i na nás čekalo první velké p ekvapení. Znovu jsme odjeli do centra Brna a navštívili „lasergame“, která
nás bavila asi ze všeho nejvíce, protože je to skv lá a velká zábava. Druhý den bylo p ipraveno další p ekvapení.
Paní učitelky mlžily a necht ly nám íct, co nás čeká. Rozd lili jsme se na t i skupinky ĚJablka, Hrušky a Cibuleě a
odešli do lesa, kde jsme m li hrát hru „Hledání draka“. Museli jsme plnit úkoly, které nás m ly zavést k drakovi.
Moc se to nepovedlo, protože každé skupince se poda ilo ztratit se. ůle nakonec jsem k „drakovi“ dorazili. V
lod nici na ece Svratce nás čekalo další p ekvapení, místo draka - kánoe - dračí lo , na které si každý mohl
zkusit, jak se v takové kánoi jezdí. Po skončení této hry jsme šli p šky zpátky do domova mládeže, trochu si
odpočinuli a po veče i bylo p ipraveno další p ekvapení, tentokrát na večerním hrad Špilberk. Ve čtvrtek ráno
jsme se sbalili, v ci si uložili do autobusu a ten nás odvezl na Brn nskou p ehradu. Výletním parníkem jsme
odpluli na hrad Veve í. Po prohlídce hradu jsme se op t vrátili parníkem do p ístavišt , kde na nás čekal autobusu
a odvezl nás na naše poslední p ekvapení do Slavkova u Brna, do Památníku Bitvy t í císa – Mohyly míru. Tady
jsme si prohlédli multimediální expozici, kde jsme se dozv d li, jak probíhala bitva t í císa , bylo to hodn
zajímavé. Po skončení prohlídky v muzeu, jsme se p esunuli do Mohyly míru, podívali jsme se, jak vypadá zevnit
dozv d li jsme se další informace o památníku. Po skončení prohlídky jsme odjeli zpátky dom Paskova.
Podle m to byl skv lý zájezd, užili jsme si hodn p ekvapení a zábavy, také jsme se dozv d li nové informace.
Doufám, že p íští rok bude zájezd znovu, zase tak super, jako tento rok. Moc d kuji, že m paní učitelka vybrala a
že jsem mohla jet.
Veronika St ebovská, Ř.A

Fyzika: Sv t techniky "Dolní oblast Vítkovice"

Dne 31. 5. 2017 jsem my, t ída 6.B, navštívili úžasný "Velký Sv t Techniky" v Ostrav . Název vzd lávacího
programu byl "Proč? Fyzika v otázkách a odpov dích". Byli jsme rozd leni ve skupinkách, ve kterých jsme si
vyzkoušeli role badatel , a následn i prost ednictvím digitální techniky se stali kameramany, reportéry a v dci.
Vše jsme si náramn užili a ve zdraví se zpátky na 4. vyučovací hodinu vrátili do školy. P inášíme pár fotografií z
této akce a už se moc t šíme na další.

Proč? Fyzika v otázkách
a odpov dích

30. kv tna jsme se zúčastnili vzd lávacího programu, kde
jsme ve skupinkách v roli v dc a badatel hledali odpov di
na n které z otázek v expozici Sv t p írody a následn v roli
reportér informovali o svých zjišt ních i ostatní spolužáky.
Dozv d li jsme se, jak vzniká nap . elektrický proud, jaké
sv tlo lidské oko nevidí atd.

Školní výlet 1. t íd

V pátek 2.června vyrazily d ti z 1.t íd na školní výlet do ZOO v Ostrav . Všichni se moc t šili hlavn na jízdu
vlakem a trolejbusem. Sluníčko hezky svítilo a zví átka byla krásná. Paní Tančiboková, která se v zoo stará o
šimpanze m la pro d ti p ichystané krátké povídání o t chto opicích v jejich novém pavilonu. Po zoo se d ti také
projely vláčkem a nakonec si každý koupil v „zoo-obch dku“ n jakou maličkost na památku. Všichni se odpoledne
vrátili dom v po ádku, nadšeni z úžasného výletu a se spoustou zážitk .

Vernisáž v Sedlištích

Naše základní škola se zapojila již pot etí do výtvarné sout že Malujeme sv t kolem nás, kterou po ádala ZŠ
Sedlišt . Pro letošní ročník bylo vyhlášeno téma Lidé Slezské brány. Do sout že jsme zaslali p es 70 obrázk
namalovaných r znými technikami. Obrázky hodnotila porota složená z pedagog ZŠ Sedlišt a p. starosty
epiš p. Kožušníka, který má nad sout ží patronát.
Ve st edu 7. června prob hlo v Sedlištích ocen ní vybraných autor . Za naši školu p evzala cenu žákyn 7.
ročníku ůnna Prokopová, která porotu zaujala portrétem herečky Kamily Janovičové, která z Paskova pochází a
byla i žákyní naší školy.

4.A v kin

V pátek ř. 6. 2017 vyrazila 4. ů do kina Cinema City v nákupním centru Nová Karolina v Ostrav na filmové
p edstavení MIMI ŠÉF. Filmový sál jsme m li celý jen pro sebe. Každý si u sledování filmu mohl k oupat sv j
vlastní popcorn a pít colu, takže nebyl d vod si animovanou pohádku o jednom zvláštním „miminu“ po ádn užít.

__________________________________________________________________________________________

Mobilní planetárium ve 4.B
V pátek 16. června jsme šli místo hodiny matematiky do KCP, kde pro nás „Milan z Brna“ z agentury Milanovy
aktivity p ipravil mobilní planetárium.
Nikdo z nás si nedovedl p edstavit, jak takové mobilní planetárium vypadá. Byla to veliká, šedá nafouknutá
polokoule. Když jsme do ní cht li vlézt, museli jsme si zout boty. Uvnit byla tma a p ipravené karimatky, na které
jsme si lehli. Poprvé jsme m li vyučování vleže. Milan nám pustil film, kterým nás provázeli dva sk ítci, mladší Zvídálek a starší - jeho učitel Všev d.
Dozv d li jsme se mnoho zajímavých v cí: nap . …že Slunce, je žhavá koule vzdálená od Zem 3 500 let, že do
Slunce by se vlezlo 330 000 planet Zem , že sluneční jádro má teplotu 15 000 000°C, že povrch Slunce je žhavý
6 000°C. Dále jsme se dozv d li, že na M síci stojí nejdražší automobil na sv t , který by stál 3 miliardy Kč.
Také jsme si íkali, že první kosmonaut, který vylet l do vesmíru, se jmenoval Jurij ůlexejevič Gagarin a stalo se
to 12. dubna 1ř61.
Prvním člov kem, který vstoupil na M síc p ed 50 roky, byl americký kosmonaut Neil ůlden ůrmstrong.
Posledním člov kem, který vstoupil na M síc, byl také americký kosmonaut Eugene ůndrew Cernan a pat il mezi
astronauty českého p vodu. Na svoji cestu do vesmíru si s sebou vzal plyšového krtečka, který na M síci z stal,
a také tam vzal českou vlajku, kterou ale p ivezl zp t a je n kde v muzeu. .
Také jsme zjistili, že dnes 16. června je výročí, kdy v roce 1ř63 vylet la do vesmíru první žena Valentina
T reškovová.
Mobilní planetárium bylo velmi zajímavé a poučné a také zábavné. Moc se nám tam líbilo, klidn bychom si
hodinu vleže dop áli znovu. Naše paní učitelka nás také pochválila, že jsme byli hodní a znali odpov di na otázky,
na které se nás ptal Milan.
Za celou t ídu 4.B sestavili a zapsali Matyáš, Kuba, Simča, Bára, Terka a Filip.

Finanční svoboda v ř.A

Dne 13.6..2017 k nám do t ídy ř.ů paní učitelka Pavlicová pozvala
finančního poradce pana Dalibora Bezecného. V t chto n kolika
spojených hodinách jsme se mohli setkat s finanční matematikou
ve skutečném život , setkat se s pojmy dosud neznámými a
zárove si zahrát poučnou hru. T ída byla rozd lena do t í rodin po
p ti žácích. Každá rodina m la do určitého v ku dosáhnout
n kolika stejných cíl : koupit si d m, splatit dluhy, jet na dovolenou
a mít určitý počet pen z na živobytí a na d chod. Pr b h hry
ovliv ovaly i karty, které p edstavovaly r zné události v život
t eba, že musíte platit za nábytek, posunovat se po políčkách díky
zvýšeným daním nebo životní události, ale našly se tu i takové,
díky nimž jste dostali n jaké peníze. Tím se nečekan m nily naše
roční p íjmy, jak už to prý v život rodiny chodí.

Všichni jsme se snažili splatit hlavn dluhy, které nám st žovaly život. Jakmile byly dluhy zaplaceny, rozhodli
jsme se pro spo ení - a to se nám vyplatilo, protože jsme dostali velkou sumu pen z za každé dva roky. Ě2 roky =
6 let života – cyklus nap . Stavebního spo eníě.
V n kterých rodinách začaly docházet peníze a šlo vid t, jak bezmocn se n kte í tvá í. M li jsme k dispozici i
produkty kapitálového trhu: dluhopisy, podílové listy a akcie. V okamžiku možných transakcí pan Bezecný vypsal
opravdové kurzy a my mohli obchodovat. ůkcie jsme mohli m nit, doplácet a nakupovat. Cenné papíry
p edstavovali r zný stupe rizika a nakonec se ukázalo,
že kdo riskoval, neprohloupil. S d razem však na to, že i v
život se to n komu m že vyplatit a jinému nikoliv.
Nakonec hru, v níž jsme b hem 3 hodin prožili 30 let
života, vyhrála rodina Moudrých pod vedením Terezky
Petrové – ti si pochutnali na sladké odm n od pana
Dalibora.- gratulujeme. ůby to ale ostatním nebylo líto,
ihned p isp chala se stylovou odm nou v podob
čokoládových dukátk i naše matiká ka, paní učitelka
Pavlicová, protože ani Korunkovi a Spo iví si nevedli
špatn .
Na konci hodiny jsme m li možnost si ješt s paní
učitelkou a panem Bezecným povídat a mohli jsme se ptát
na r zné otázky.
Všichni jsme si vzali z hodiny opravdu hodn a diskutovali jsme o všem, co jsme probrali. ů taky – sv te div se –
se t šíme na další hodiny matematiky, protože nám paní učitelka slíbila další zajímavé informace, p íb hy i
doporučení, nebo se sama finančnímu poradenství a finanční matematice v nuje.
Za tuto zajímavou hodinu velice d kujeme a t šíme se na poslední hodiny matematiky.
Dominik Malyjurek, Tereza Pohludková, ř.A

Pracovní činnosti - Dílny

Výlet 6. ročníku - Lysá hora
Dne Ř. 6. 2017 jsem se velice t šila do školy, protože
jsme jeli s celou t ídou na školní výlet. Vlakem jsme
p ijeli do Ostravice, zdolat vrchol Lysé hory. Moc se mi
to líbilo, protože ráda chodím na túry a jsem ráda, když
zdolám n jakou horu.
Michaela Boučková, 6.B
Výlet pro nás začal srazem na nádraží v Paskov v
Ř.00 h. Do Ostravice jsme dojeli v Ř.57 h. Po výstupu z
vlaku jsme se p epočítali a vyrazili jsme. Cesta byla
zpočátku asfaltová, ale brzo se s ní stala kamenitá
horská cesta. Po n jakém čase jsme d lali p estávky. Došli jsme až na vrchol, kde bylo krásn , svítilo sluníčko,
jen trochu foukalo. Všichni jsme šli do restaurace, abychom se občerstvili. Pan učitel vzal telefon a vyfotil nás. Pak
už jsme se vydali na cest zp t, dol k nádraží. Vlak, kterým jsme m li odjet dle plánu nám ujel. Tak jsme m li
čas si n co koupit. Pan učitel nám všem koupil nanuk. Poté jsme se vydali k nádraží a vlak nás dopravil dom .
Docela jsem si to užil.
Mat j Figa, 6.B

Výroba p esýpacích hodin (domácí úkol z fyziky)

V hodin fyziky nám pan učitel Slíva zadal dobrovolný domácí úkol na téma “M ení
času”. Konkrétn se jednalo o výrobu p esýpacích hodin. Ukázal nám pár p íklad
možných ešení výroby tohoto m idla a mohli jsme se pustit do práce.
Nejd íve jsem musel najít vhodnou PET láhev. Pak jsem si vzal papírový karton a
pomocí šablony vy ezal dv stejné destičky. Všechny díly jsem slepil tavnou pistolí a
ozdobil barevnými tapetami a brčky. Výrobek jsem odevzdal panu učiteli a byl
ohodnocen jedničkou do žákovské knížky.
Ond ej Koloničný, 6.B

Projekt „VZPoura úraz m“

Motto:
„Cht la bych, aby d ti díky našemu projektu pochopily, že osudový okamžik nikdy nevrátí. M ly by v d t, že se
sice dá žít i s hendikepem, ale je na to pot eba hodn , hodn sil, a nejenom t ch fyzických.“
(Jarmila Onderková, autonehoda ve 20 letech, 26 let na vozíku)
„Život je velmi k ehký, stačí pár vte in riskování či nepozornosti a vše m že být úpln jinak.“
(Jan Rajznover, 21 let na vozíku)
Projekt „VZPoura úraz m“ je projektem Všeobecné zdravotní pojiš ovny zam eným na prevenci úraz a nehod u d tí
a mládeže. Spočívá v setkávání/besedách hendikepovaných lidí p ímo se žáky ve školách. Setkání s lidmi, kte í z vlastní
zkušenosti v dí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu, je vždy emotivní, d v ryhodné a motivační. ů takové besedy
probíhaly na Základní škole Paskov v pond lní dopoledne 27.03.2017 v osmé a v deváté t íd , kdy mezi naše žáky p ijeli
hendikepovaní pracovníci VZP ČR paní Jarmila Onderková a pan Jan Rajznover, lidé, kterým se kdysi b hem jednoho
okamžiku zm nil celý život. Pohovo ili se žáky každý o svém úrazu a následném postižení, o zkušenostech a limitech života
na vozíku, součástí setkání byla i vým na post eh a nápad , b hem p estávek pak m li odvážn jší žáci možnost vyzkoušet
si pohyb na vozíku a problémy spojené t eba s p ekonáváním p ekážek jako je obyčejný práh u dve í.
Beseda žáky zaujala. Podle ohlas mezi žáky samotnými i u p ítomných pedagog se poda ilo splnit smysl celé této
akce - p iblížit školák m problematiku úraz , upozornit na rizikovost určitých životních situací a ukázat, jak vhodnými
preventivními opat eními omezit tato rizika na minimum, jak motivovat d ti k zodpov dnosti, k péči a k ochran zdraví.
Protože úraz m lze v naprosté v tšin p ípad zabránit bezpečnou úpravou prost edí a zodpov dným chováním.
Mgr. Cyril Vráblík, školní metodik prevence
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