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Porota měla velmi těžké rozhodování a nakonec
rozhodla, že všechny děti dostanou zlaté medaile,
drobný dárek a pamětní list. Slavnostní vyhodnocení
proběhlo ve školní tělocvičně před velikonocemi.
Tím úplně nejlepším obrázkem se stal velikonoční
zajíc od Karolínky Markové. Děkujeme všem a příští
rok se do nové soutěže zapojte znovu.
Vychovatelky ŠD
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V měsíci dubnu naši školu navštívili dva rodilí
mluvčí. Jeden z Irska a další ze Skotska. Oba si
pro nás připravili povídání o velikonočních tradicích.
Matt z Irska si připravil pro žáky krátkou prezentaci
o symbolech Velikonoc v Irsku. Naučil nás jeden
jazykolam a pak pracovali samotní žáci. Zopakovali
jsme si slovní zásobu – předložky a geometrické
tvary a Matt začal diktovat. Jak tohle všechno
souvisí s Velikonocemi? Na konci, pokud všichni
kreslili správně, na svém papíře mohli vidět králíčka.
Leslee nás naopak provedla oslavami Velikonoc
napříč Evropou. Žáci si navíc museli zapamatovat,
co je typické pro Velikonoce v jednotlivých zemích.
Všechny totiž čekal jednoduchý kvíz. Obstáli i ti
nejmenší. Za odměnu nás Leslee naučila jednu
krátkou velikonoční písničku.
Světlana Koriťáková

SLOVO ÚVODEM
Už jen pár dní a budou tady letní prázdniny. Během
školního roku se naši žáci mnohému naučili, plno
věcí prožili a s nedočkavostí vyhlížejí své volné dva
měsíce. V tomto čísle si připomeneme některé
z událostí, kterými žila naše škola od velikonoc
do prvních letních dnů. A nebylo toho málo koncerty, divadlo, soutěže, besedy, výlety, škola
v přírodě a zájezd vzorných žáků. Věřím, že
připomenutím některých z těchto událostí vám
poslední dny školních povinností uběhnou rychleji.
Jana Oprštěná

CO SE U NÁS DĚLO
HODY, HODY, DOPROVODY
Mnoho výtvarných dílek z velikonoční tématikou
ozdobilo schodiště paskovského zámku. Školní
družina vyhlásila výtvarnou soutěž s názvem Hody,
hody, doprovody. Během velikonočního jarmarku
mohli všichni návštěvníci obdivovat soutěžní práce
žáků 1. až 5. ročníku Základní školy Paskov.

BESEDA S
PAVUČINKA

PANÍ

PETROU

Z

ORGANIZACE

V úterý 16. 4. proběhla ve třídě 6. B během 3. a 4.
vyuč. hodiny beseda na téma „PŘÁTELSTVÍ“.
Posedali jsme si do kruhu na židličky a odpovídali
na její otázky. Začali jsme tématem „Přátelství
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na soc. sítích“. Počítali jsme, kolik přátel máme
opravdu jako „přátel“ a kolik je prostě jen „random“
lidí, které za přátele nebereme. Zeptala se nás,
kolik máme na Instagramu followerů (sledujících).
Naše odpovědi byly různé: 30, 15, 1 063 atd.
Zabývali jsme se hlavně výhodami a nevýhodami
přátelství na sociálních sítích. Každý jsme nato mohli
projevit svůj názor a aspoň jsme se navzájem
respektovali. Dokonce jsme počítali, kolik lidí by nás
opravdu podrželo, kdyby bylo potřeba. Většinou
každý napočítal jen jednoho nebo dva opravdové
přátele.
Během další hodiny jsme si zahráli hru a vyslechli
příběhy paní Petry, která nám povídala o svých
přátelích. Na konci celého programu besedy nás
pozvala na benefiční koncert „Pro radost Markovi“.
Potom už jsme se jen rozloučili a těšili se na besedu
v dalším týdnu.
Alžběta Kreclová

ANGLICKÉ DIVADLO
Dne 26. dubna jsme v rámci anglického jazyka
zhlédli společně s 6. A v kině Vlast ve Frýdku-Místku
divadelní představení Tajný deník Adriana Molena,
které si pro žáky a studenty místních škol připravili
studenti Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy-Poruby.
Představení začíná tím, že hlavní hrdina slaví
20. narozeniny a se svými přáteli při tom najde svůj
„tajný deník“, který si psal ve 14 letech.
Retrospektivně se vrací do svého dospívání. Celé
představení bylo v angličtině, ale většině textu jsme
rozuměli. Představení se nám velmi líbilo.
Michaela Makarová

NAŠE BESEDA NA TÉMA „MOC SLOVA“
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 nás již podruhé navštívila
paní Petra M., která působí v organizaci Pavučina.
Snažili jsme se o vysvětlení jednoduchosti toho, jak
slovem můžeme někomu ublížit, ale i zároveň
potěšit. Měli jsme možnost si sami vyzkoušet
stoupnout si před celou třídu a poslouchat kladné
názory na nás. Smyslem tohoto pokusu bylo, že
jsme minutu a půl stáli mlčky před celou třídu
a ostatní říkali pozitivní věci na naši osobu. Bylo
příjemné poslouchat, že každý si na nás našel něco,
co se mu líbí, i když jsme to od některých vůbec
nečekali. Tohle vše se dělo v první části tohoto
programu. Ve druhé jsme si pouštěli video,
na kterém se nacházel Nick Vujicic, který se narodil
bez končetin. Video bylo o tom, jak vyprávěl o svém
životě, kdy ho šikanovali a pořvávali po něm, ale on
se dokázal za sebe postavit a říct „DOST! TOHLE MI
VADÍ!“ Beseda byla přínosná pro všechny, kteří si
neumí představit, jak šikana dokáže člověka zničit,
nese si pak následky celý život. Ať už se jedná
o psychickou či fyzickou. Na konec jsme dostali
papírky, kde jsme anonymně psali, jestli lžeme (jak
často a jestli je to dobré). Pak už nám jen zazvonilo
a byl konec této opět skvělé přednášky. Děkujeme!
Alžběta Kreclová

DEN ZEMĚ 6. B
Podle kalendáře se tento „projekt“ oslavuje 22. 4.,
ale naše škola jej „oslavila“ až 26. 4., kdy každá třída
měla v plánu něco jiného. Naše třída jako jediná
zůstala ve školním areálu a uklízela kolem školy
a hřiště. Nasbírali jsme 2 plné pytle odpadků, hlavně
nedopalků! Poté následoval program s chovatelem
hadů. Strávili jsme tam asi dvě hodiny a vydali se
zpět ke škole. Cestou jsme se zastavili ještě v parku,
kde jsme si zahráli na schovávanou. Tento den jsme
si užili a byli jsme rádi za krásné počasí. Děkujeme
za tento krásný den :)
Alžběta Kreclová

2

jako anesteziologická sestra. Její výklad byl velmi
živý, doplňovaný odbornými a praktickými
zkušenostmi a taky dotazy, kterými nás nenechala
ani chvilku v klidu, takže přednáška velmi rychle
ubíhala, a když jsme na závěr každý sám
na figurínách dítěte i dospělého prováděli nácvik
oživování, nechtělo se nám věřit, že hodina a půl
může tak rychle utéct.

LYSÁ HORA
V pátek 26. 4. 2019 se žáci 7. A a p. uč. vydali
na Lysou horu. Sešli jsme se na nádraží v Paskově
i s paní ředitelkou a vydali se vlakem na Ostravici.
Po příjezdu jsme čekali na paní, která nám dělala
celou dobu průvodkyni..
Cesta nahoru nám trvala 6 hodin. Cestou jsme si
povídali o zvířatech, které bychom mohli potkat,
o rostlinách, které tam rostou. Bylo to velmi
zábavné a cesta ubíhala rychle. V dáli jsme viděli
sníh, námrazu a led, takže nám to po chvilce začalo
trochu klouzat. Nahoře jsme si udělali fotky, dotkli
se památníku, dali si zelnou polévku a kofolou.
Cestou zpátky jsme šli po cestě a povídali si o tom,
co jsme se dozvěděli. Na nádraží jsme nastoupili
do vlaku a odjeli směrem do Paskova. Den země
jsme si tak dlouho neužili.
Denisa Zezulková

No a v muzeu jsme kromě historie železáren
od založení až do současnosti viděli také expozice
z počátků hutnictví v tomto regionu a ze života
místních lidí – goralů v minulých stoletích, jejich
zvyky, oblečení i kroje a spoustu dalších zajímavých
věcí.
V poledne jsme se vydali zpátky na nádraží v Třinci,
cestou jsme udělali malou zastávku v Penny
na malou svačinu a ve tři čtvrtě na dvě jsme už byli
zase zpátky na nádraží v Paskově. Den nám rychle
uběhl, počasí přálo, poznali jsme další část kraje,
ve kterém žijeme, a neutekla nám ani spousta
praktických a užitečných vědomostí – co víc si
můžeme na Den Země přát.
Tereza Grygarová a Cyril Vráblík

DEN ZEMĚ 2019 V ZÁŽITCÍCH 8.A
V pátek 26. 4. 2019 jsme v souvislosti s Dnem Země
2019 vyrazili vlakem do Třince. Využili jsme
pozvánku k návštěvě interaktivní učebny biologie
v DDM Třinec (projekt MAP II místní akční plán
rozvoje vzdělávání). Sraz jsme měli v 7:00 hod.
na nádraží v Paskově a na místě jsme byli zhruba
o půl deváté. Čekala nás skupinová výuka první
pomoci a na modelech praktický nácvik resuscitace
a umělého dýchání.
Rozdělili jsme se do dvou skupin, a zatímco jedna
skupina neprodleně zahájila výuku, druhá skupina
vyrazila do nedalekého Muzea Třineckých železáren
a města Třince. Asi po hodině a půl se pak obě
skupiny vystřídaly.
Výuku vedla odborná lektorka IUB paní Petra
Foldynová, která pracuje na ARO v nemocnici FM
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A najednou tu byl konec. Uběhlo to hrozně rychle.
Už jsme zase šli zpátky k vlakovému nádraží a jeli
zpět domů.
Agáta Junková

6. B V DIVADLE LOUTEK
Den před velikonočními prázdninami jsme měli
společně s 6. A možnost jet do Divadla loutek, které
se nachází v Ostravě. V 6:55 jsme měli sraz
na vlakovém nádraží v Paskově, kde jsme čekali
na vlak, který nám jel v 7:15. Když jsme dojeli
do Ostravy, měli jsme ještě čas před začátkem
představení, tak jsme jej strávili v centru Ostravy.
Většina z nás si šla koupit nějakou snídani a ostatní
se jen tak procházeli po centru.
Představení se nazývalo „NASTUPOVAT! DĚJÁK
Z RYCHLÍKU“. Jen co jsme se usadili, zhasly světla
a začali hrát. Hra byla zábavná a poučná, velice se
nám líbila.
Po ukončení jsme se odebrali zpátky do centra, kde
jsme si využili opět chviličku na nákup svačiny. Poté
už jsme se vydali směrem k nádraží a vlakem zpět
do Paskova. Ve škole jsme se ještě učili 1 hodinu dějepis  Myslím, že to byla opět super akce
pro naši a vedlejší třídu.
Alžběta Kreclová

JARNÍ KONCERT ZUŠ
Dne 9. 5. 2019 byl v kině Paskov Jarní koncert
Základní Umělecké Školy. Vystoupilo tam několik
žáků z naší školy.
Ráno jsme šli, jako obvykle, do školy, jen jsme se
oblékli více slušněji. Učili jsme se 4 hodiny. Po třetí
vyučovací hodině jsme se přemístili do kina
na koncert. Z naší třídy tam vystupovala Dorka a s ní
další dvě děvčata s písní Tutti frutti. Koncert uváděly
dvě paní, které nám v průběhu koncertu ukazovaly,
jak se chovat a oblékat na koncert, do divadla či
v kině. Například, že se na takové akce nikdy
nechodí ve sportovním oblečení, nejíme, nešustíme
a neděláme rachot (i přesto se mezi námi našli
takoví, kteří toto porušili).
Na koncertě jsme mohli slyšet také populární píseň
z filmu Star Wars hranou na lesní rohy. Moc se mi to
vystoupení líbilo. Nejlepší bylo vystoupení, kdy nám
uvaděčky říkaly, že se bude hrát na něco, co není
hudební nastroj, nejdříve jsme nevěděli a pak nám
řekli, že se bude hrát na psací stroj, čekala jsem že
to bude znít divně, ale náhodou to bylo pěkně
sehrané s houslemi a znělo to moc pěkně. Poté, co
koncert skončil, jsme šli v menším dešti zpět
do školy na poslední hodinu. Už se opět těším
na další koncert.
Alžběta Kubáňová

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
V pondělí 6. května jsme jeli vlakem do Ostravy.
Jízdenky jsme si kupovali sami, protože to vyšlo
levněji a jak řekla paní učitelka Hrochová „Alespoň
se naučíte zodpovědnosti!“. Stejně si je někteří
zapomněli koupit, tak si je museli rychle dokoupit.
Potom jsme nastoupili do vlaku směr Ostrava.
Na místo jsme dorazili trochu dřív, takže jsme
u hlavního vchodu trochu mrzli. Když nás konečně
pustili dovnitř, mohli jsme si sednout.
A už to začalo. Moc mě to bavilo, hráli úryvky
různých známých filmů: Psycho, James Bond,
Apokalypsa, Kmotr, Harry Potter a další… My jsme
hádali, ze kterého filmu je daný úryvek. Moderátoři
dělali vždycky před dalším číslem různé srandy.
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spolužáků jsem si to užil. Poté jsme šli na procházku
po noční Praze. Byla nádherná. Na pokoje jsme se
vrátili kolem jedné hodiny ranní.
Ráno jsme posnídali na venkovní terase, sbalili se
a odvezli jsme věci do schránek na hlavním nádraží.
Potom, co jsme absolvovali poslední jízdu metrem
a prošli se po Národní třídě, jsme mohli zajít na kávu
do světoznámé kavárny Slavia. Ostatní, kteří
nechtěli utrácet, se prošli po mostě Legií
na Střelecký ostrov. Potom jsme šli na oběd
do nejmodernějšího nákupního centra Quadrio
a přes Václavské náměstí a pěšky na „hlavák“.
Po cestě jsme se ještě pokusili nahlédnout
do Národního muzea, ale historická budova byla ten
den bohužel uzavřena dříve.
Zpět jsme jeli vlakem společnosti Leo express. Vrátili
jsme se kolem sedmé hodiny večer.
Vojtěch Cymorek

ATLETIKA 2019
24. 5. 2019 se ZŠ Paskov opět zúčastnila atletických
závodů, které se konaly ve F-M. V 7:00 jsme měli
sraz před tělocvičnou a v 7:20 nás čekal odjezd.
Na místě jsme dostali ještě pití a svačinu a mohli se
jít pomalu rozcvičovat. Někdo šel skákat, někdo
běhat a někdo házet. Pak jsme už jen čekali
na zahájení. Po zahájení jsme si šli sednout a ti,
co skákali a běželi 60 m se šli připravit na své místo.
Valérie Ulmannová si odnesla krásné 1. místo
za sprint na 60m a Betty Kreclová 3. místo za skok
do dálky. Pak následoval hod a běh na 800 m.
Z třídy 6. B se v hodu umístil na krásném 1. místě
Filip Havriščuk a za výdrž v běhu se Adéla Janošková
umístila na 4. místě, které si vybojovala za úžasný
výkon. Pak už následovaly pouze štafety. Nejlíp se
od nás umístili kluci ze 6. B a 6. A, kteří se dostali
na 3. místo. Tento rok si Paskov vedl dobře
a ze 7 škol se umístil na 4. místě. Další rok naše
výkony zlepšíme a bude to ještě lepší!
Alžběta Kreclová

VÝLET DO PRAHY
Ráno 5. června jsme z paskovského nádraží vyrazili
na náš poslední společný školní výlet. Přes Ostravu
hl. n. do Prahy. Jeli jsme vlakem ČD s kupéčky,
ve kterých byla sranda. Když jsme přijeli, seřadili
jsme se do tzv. „štrudlíku“. Poté jsme šli koupit
24 hodinovou jízdenku na metro a odjeli směr
Anděl. Cestou jsme navštívili kryptu kostela
sv. Cyrila a Metoděje, kde se skrývali parašutisté
z operace Anthropoid. Poté jsme se šli ubytovat
na hotel Anděl. Pokoje byly pěkné. Chvíli jsme si
odpočinuli a poté jsme se přesunuli na metro
na Anděl, abychom se dostali na Malou Stranu.
Prošli jsme kolem parlamentu, navštívili jsme Hrad,
chrám sv. Víta, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Pak
jsme se opět metrem vrátili do hotelu. Zde jsme se
převlékli do pěkného a vypravili se na představení
jménem „Legenda jménem Holmes“ v divadle
Karlín. I přes nevděčné poznámky některých

VÝLET 7. B NA HRAD BOUZOV
A DO JAVOŘIČSKÝCH JESKYNÍ
Ráno v 7:20 jsme měli sraz u školy. Jeli jsme malým
autobusem společně s paní učitelkou Míčkovou
a paní učitelkou Hrochovou směrem hrad Bouzov,
Kde jsme měli prohlídku. Po prohlídce jsme jeli
do Javořičských jeskyní. V 14:00 jsme šli do jeskyní,
ve kterých byla zima. Měli jsme rezervovanou
dlouhou trasu. Horní patro je tvořeno nejkrásnější
krápníkovou výzdobou, dozvěděli jsme se, že byla
objevena v 1. polovině 19. století. Po prohlídce jsme
se vydali pěšinkou v lese k autobusu. Poslední
zastávka byla v Globusu v Olomouci, kde jsme si
koupili pití a sladkosti do autobusu. Po cestě zpátky
jsme uvízli v koloně. Domů jsme, dorazili v 17:30.
Výlet se nám, moc líbil, hodně jsme si ho užili.
Vojtěch Marynčák
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hvězdou. Byli soustavně psychicky i fyzicky týráni.
Malá Michalka přišla o všechny kamarády a jako
šestiletá holčička se proto těšila do sběrného tábora
Terezína, kde, jak doufala, konečně po měsících
odloučení znovu uvidí babičku s dědou, bratrance,
sestřenice a další příbuzné. Když konečně pěšky
z nádraží do terezínské pevnosti s padesáti
kilogramy svého veškerého majetku dorazili,
prarodiče tam už nebyli. Netušili, že už byli
zplynováni v Osvětimi a nikdy už je neuvidí.
I Michalka si nesla svůj malý batůžek s oblečením větší velikosti, protože v táboře nebyl obchod, kde
by si mohli potřebné věci dokoupit. Ta největší
bolest, utrpení, hlad a ponižování od dozorců však
měla teprve přijít. Holčička z nedostatku jídla, místa
k žití a otřesné hygieny onemocněla hned třemi
nemocemi najednou. Tyfem, spálou a neštovicemi.
V terezínské nemocnici plné blech a vší ji léčili
hladovkou a studenými obklady. Léky Židé dostat
nesměli. Bez rodičů v ní strávila více než rok. To, že
přežila ona i oba rodiče, že se nedostali
do vyhlazovacích táborů smrti, byla neskutečná
souhra šťastných náhod. Po válce vystudovala
vysokou školu - i když i to se neobešlo bez problémů
- a stala se výzkumnou pracovnicí v oboru
biochemie. Právě proto, že prošla takovým
utrpením, byla ponižována, mnohokrát stála
na pokraji fyzických sil, tak asi právě proto je tato
silná žena schopna v tak vysokém věku být
v perfektní mentální kondici, radovat se z maličkostí
a hlavně předávat svůj osobní příběh jako memento
bezpráví dalším generacím.
Žáci 9.B (S. Březinová, L. Heráková,
K. Kokešová, R. Dvořák, V. Michna)

VÝLET 7. A
7. 6. 2019 se třída 7. A zúčastnila školního výletu
v Teplicích nad Bečvou. V 6:30 jsme se všichni sešli
na nádraží. Vystoupili jsme na hlavním nádraží
v Ostravě. Z Ostravy jsme jeli do Teplic nad Bečvou.
Jako první jsme šli k Hranické propasti, kde jsme se
vyfotili a šli dolů k jeskyni. U jeskyně jsme čekali asi
20 minut. Stihli jsme se tedy nasvačit a koupit něco
dobrého. Pak jsme vešli „hustými“ schodami
do samotné jeskyně. Na začátku nám průvodkyně
řekla pravidla a šli jsme dovnitř. V jeskyni nám paní
povídala, jak tato jeskyně vznikla. Po úžasné
prohlídce jsme měli rozchod po obchodech. Pak
jsme si šli zahrát minigolf, který se všem moc líbil.
Po minigolfu jsme se přemístili na nádraží a jeli jsme
do Svinova a pak dvoupatrovým autobusem
do Kunčic a pak konečně domů. Výlet se nám moc
líbil a těšíme se na další.
Andrea Drieniková a Bára Pavlasová

BESEDA S RNDR. MICHAELOU VIDLÁKOVOU
V úterý 11. 6. 2019 jsme měli tříhodinovou besedu
s paní doktorkou Vidlákovou, která prožila dětství,
které by přežil jen málokdo.
Na počátku jsme si povídali s panem Radkem
Hejretem o antisemitismu, o druhé světové válce,
holocaustu, o Hitlerovi a jeho nenávisti k Židům.
Málokdo si dovede představit, jaké hrůzy se v té
době odehrávaly. Když nám paní Vidláková
vyprávěla, co prožila v Terezíně, i když byl horký
den, běhal nám z těch informací mráz po zádech.
Narodila se v Praze v roce 1936 a po vzniku
Protektorátu Čechy a Morava u nás začaly platit
Norimberské zákony, které měly řešit a vyřešit
tzv. „židovskou otázku”. Vyprávěla nám, jak se díky
těmto zákonům stávali z českých Židů lidé „druhé
kategorie”. Byli omezování ve všech oblastech
života. Přišli o práci, museli opustit domov,
odevzdat všechny cennosti, nemohli chodit do škol,
k lékařům, nemohli si koupit léky, stýkat se
s ostatními ne židovskými přáteli. Nemohli chodit
do divadel, do obchodů mohli jít nakoupit pouze
mezi 3. a 5. hodinou, kdy už byly skoro všechny
potraviny vykoupeny. Vůbec si nesměli koupit
např. maso, mléko, mléčné výrobky a vajíčka.
Na potraviny stáli dlouhé fronty a když konečně
přišli na řadu, už nic nebylo. Byli vykazováni
z tramvají. Museli mít oděv označený žlutou
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pamětním listem za příkladný přístup k plnění
školních povinností a reprezentaci školy i města.
S malým dárkem na památku tohoto setkání odešli
všichni žáci. Doufejme, že dnešní setkání bylo
pro ně inspirací a svými nápady i vlastním
přičiněním budou vytvářet v Paskově prostředí,
ve kterém se nám bude dobře žít.
Jarmila Petrová

FINANČNÍ GRAMOTNOST
Ve středu 12. 6. 2019 naši školu navštívil pan Aleš
Kocur, aby žákům 9. ročníku přiblížil reálný svět
financí. Setkání se velice vydařilo a budeme se těšit
na další návštěvu.

SETKÁNÍ S PANEM STAROSTOU
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se sešli v obřadní síni městské
úřadu žáci ročníků 9. A a 9. B s panem starostou.
Deváťáci už za pár dní opustí naši školu a od září
nastoupí na střední školy v okolních městech.
Přestřihnou tak pupeční šňůru s rodným Paskovem?
Ztratí zájem o dění v naší obci? Jak ukázala dnešní
beseda, asi tomu tak nebude. V horkém červnovém
dopoledni se zaujetím předváděli panu starostovi
své prezentace na téma Moje politická strana a její
volební program pro komunální volby v Paskově.
Následně pan starosta Petr Baďura pečlivě
a trpělivě rozebíral bod po bodu jednotlivé volební
programy. Žáci si vyslechli jeho připomínky
a komentáře a měli možnost na ně reagovat.
Označit nový přechod pro chodce u Myší díry,
postavit altánek v zámeckém parku, obnovit
„hladové okno” či bankomat, vytvořit výběh
a cvičiště pro psy v zadní část parku, chránit životní
prostředí, pořádat brigády na odstranění
povalujících se odpadků, rozšířit možnosti dopravní
obslužnosti našeho města i na víkendové dny,
zpracovat projekt na vzhled nového nádraží, zavést
bio chovy zvířat, postavit stěnu pro graffiti, … Tohle
byly jen některé z nápadů našich žáků. Ale kde
na to vzít peníze? Jak vypadá a funguje obecní
rozpočet? Co je a není v silách města? Odpovědi
pana starosty na tyto otázky i vysvětlení současné
koncepce rozvoje Paskova některé žáky možná
překvapilo, jiné motivovalo. Na závěr skoro hodinu
a půl trvajícího povídání odměnil pan starosta dva
žáky naší školy Vojtu Cymorka a Lukáše Zdražilu

NÁVŠTĚVA Z POLSKA
V pátek 14. 6. 2019 jsme se opět setkali s kamarády
z Polska. Naše spolupráce začala v loňském školním
roce 2017/18, kdy jsme v rámci výuky jazyka
českého a anglického zahájili dopisování s polskými
kamarády. Zpočátku to bylo dost náročné, protože
žáci vypracovali své úvodní dopisy, kde se
představili a posílalo se to hromadně. Jelikož rodiče
z polské strany nechtěli, aby se emailové adresy,
nebo jiné údaje zveřejnily. Učitelé přečetli všechny
dopisy a dali svým žákům na výběr, s kým si pak
budou psát a pak už se to pěkně rozjelo. Někteří si
dopisovali i se třemi kamarády na téma - sport,
koníčky, olympiáda, cestování v angličtině. Poté
jsme to rozšířili o dvojjazyčné překlady a českém
jazyce se pak žáci mohli seznámit a porovnat, jak zní
některé výrazy a slova v polštině. Tento první rok
jsme završili, za velké finanční podpory města
Paskov, návštěvou zámku v polské PSZCZYNĚ a školy
v Jankowicích.
V letošním roce projekt této přeshraniční
spolupráce pokračoval. Žáci si vyměňovali dopisy
s recepty a nápady, co mohou podniknout
o prázdninách. Oba dva roky spolupráce jsme
zakončili tentokrát pozváním k nám. Takže naše
připravené skupinky žáků si své kamarády rozebrali
mezi sebe a věnovali se jim po celou dobu. Prošli se
naším nádherným parkem, ukázali jim muzeum, kde
shlédli krátké video o Paskově v polštině a kde se
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setkali i panem starostou. Pak si prohlédli expozici
obrazů uvnitř zámku, prošli stanoviště s drobnými
úkoly, které se týkaly folklóru, protože ten den náš
folklórní soubor Paskovjánek ve spolupráci
s městem uspořádal krásný a zdařilý první ročník
dětského folkfestivalu. Poté jsme pozvali naše
kamarády do jídelny na luxusní oběd, který uvařily
naše paní kuchařky – výbornou polévku a „kuřízek“
s bramborovou kaší. Pak následovala prohlídka nové
tělocvičny, tříd a odborných učeben a skončili jsme
v tělocvičně, kde žáci společně odehráli zápas
v basketbalu a florbale. Kdo nehrál, určitě se
nenudil, protože buď povzbuzoval, nebo si jen
povídal a odpočíval nebo skupinka děvčat společně
poslouchala hudbu a písničky, o kterých si
v dopisech psaly. Dokonce jsem zaregistrovala
i pokusy o společné taneční kreace na tuto hudbu.
Po sportovním výkonu jsme se přesunuli zpět
do zámeckého parku, ale před tím jsme ještě
navštívili zdejší cukrárnu, kde se všichni mohli
občerstvit a vybrat si zmrzlinu, ledovou tříšť nebo
nanuk podle své chuti. Protože bylo horko a naši
kamarádi měli další 2 hodiny cesty před sebou,
rozhodli se, že nebudou čekat na vystoupení
folklorních souborů a pojedou zpátky. I tak si
myslím, že byli z návštěvy nadšení, protože naše
město má co nabídnout, a odvezli si hezké zážitky.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat naší paní
ředitelce, která nám umožnila toto setkání a přišla
přivítat naše hosty, věnovala svůj čas, energii
i finance k tomu, aby akce proběhla úspěšně.
PS: I když je polština jazyk velmi podobný našemu,
žáci se snažili dodržet nastavená pravidla
a komunikovali anglicky. A podle ohlasů některých
dětí jsou tato setkání přínosná, protože motivují
žáky k tomu, aby se učili jazyky a byli schopni se
dorozumět. Toto jim může učitel vysvětlovat každý
den, ale teprve až se dostanou do situace, kdy zažijí
moment, že je třeba umět slovíčka a vyjádřit
myšlenku, tak v tuto chvíli má člověk důvod na sobě
pracovat, protože pochopí, že to nedělá pro známku
na vysvědčení, ale pro sebe .
Mgr. Martina Juhasová a Mgr. Marcela Prokelová
třídní učitelky 9. B a 9. A ZŠ Paskov

SPORTOVNÍ DEN
Jednou z posledních akcí tohoto školního roku byl
sportovní den, který se uskutečnil první letní den.
Žáci II. stupně si mohli vybrat ze šesti sportovních
aktivit - cyklistika, turistika, tenis, basketbal, florbal,
badminton. I přes nepříznivou předpověď se počasí
umoudřilo a sportovní den se vydařil.

Kolos of Ostrava - Autoři: instalace: Tomas Vrana, Václav Minařík &
kolektiv, malba/graffiti: Martina Minařík Pavelková, Lukáš Pavlíček

ZÁJEZD VZORNÝCH ŽÁKŮ
Dne 29. 5. jsme autobusem jeli na zájezd vzorných
žáků. Cesta trvala asi 2 hodiny. Když jsme dojeli
do Bruntálu, šli jsme na zámek. V zámku to bylo
super, dozvěděli jsme se něco o dějinách zámku
i zajímavosti. Bylo tam vystaveno mnoho erbů, také
tam byla obrovská knihovna a obrovský sál. Myslela
jsem si, že se zde tančilo, ale sál sloužil k přijímání
návštěv. Poté jsme šli na nádvoří, které mělo
podivný tvar trojúhelníku. Poté následovala
prohlídka elektrárny Dlouhé stráně. V této
elektrárně nám promítali film o jejím budování,
ukazovali, jak se voda přečerpává z jedné nádrže
do druhé. Dlouhá chůze byla namáhavá, a proto
jsme si pak šli užít lázně Velké Losiny. Voda byla
příjemně teplá a na atrakcích byla velká zábava.
Po pořádné koupačce jsme jeli do hotelu. Vyspali
jsme se do růžova a druhý den jsme vyrazili do
papírny ve Velkých Losinách, kde se ručně vyrábí
papír. Ukázali nám, jak se papír dostal do Čech a jak
jej vyrábějí. V suvenýrech měli velmi drahé tužky
a papíry. Jako poslední nás čekala rozhledna
na Dolní Moravě. Na kopec jsme jeli lanovkou.
Na vrchol rozhledny jsme šli pomalu, je dost vysoká.
Byl z ní překrásný výhled do okolí. Dolů se mi
nechtělo po svých, tak jsem sklouzla po skluzavce.
Lanovkou jsme se přemístili zpět k autobusu,
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kterým jsme asi 3 hodiny jeli domů. Příští rok bych
určitě všem doporučila se snažit a zařadit se mezi
vzorné žáky a dostat se na zájezd vzorných žáků.
Určitě to stojí za to!
Agáta Junková

zaznamenávat písemně nebo i přiložením fotografií,
do tzv. RECORD BOOK. Dvě tebou vybrané aktivity
plníš po dobu 3 měsíců každý týden a jednu aktivitu
půl roku. Během této doby probíhají pravidelné
schůzky, kde si sdělujeme své úspěchy, řešíme
drobné zádrhele a problémy, které se mohou
vyskytovat při vkládání příspěvků do record book,
připravujeme se na zdravovědu, stavění stanů
a základy táboření, abychom zvládli expedice, které
jsou nedílnou součástí plnění bronzové i stříbrné
úrovně. Chtěla bych podotknout, že se nejedná
o výlet, jak by si někdo mohl myslet. Bez úspěšného
absolvování expedic nemůže být program dokončen
a účastník nemůže získat certifikát. Je to dvoudenní
(u bronzu) a třídenní (u stříbra) pobyt v přírodě
s plnou polní – což je stan, spacák, karimatka, jídlo
voda na pití i na vaření, kotlík, náhradní oblečení
a boty. Termíny se plánují hodně dopředu, aby si
účastníci mohli zařídit volno a aby se stihly i cvičné
i ostré expedice. Účastníci musí prokázat, že jsou
schopni samostatného přesunu dopravními
prostředky, včetně zakoupení jízdenek, orientace
na nádraží, vyhledávání místa odjezdu atd., ujít
naplánovanou trasu, orientovat se podle mapy,
(plnit určený cíl expedice – vytváření herbáře
z jarních květin, odlévaní stop, malování
v Beskydech) - postavit si stan, rozdělat si oheň
a uvařit v kotlíku jídlo pro celou skupinu, dát
tábořiště do původního stavu a přitom všem
pohodlí a nepohodlí neztrácet dobrou náladu.
To vše pod vzdáleným dohledem dospělých, což jak
uznáte je taky docela náročné, když si uvědomíte,
že letos od dubna do května proběhlo
6 víkendových expedic, ale jsou rádi, že to zvládli
a mohou si převzít certifikát a odznáček
na slavnostní ceremonii v Brožíkově sále
na Staroměstské radnici v Praze. Je to vyznamenání,
které nezíská každý, kdo se do DofE přihlásí, ale jen
ten, kdo splnil všechny úkoly a může si říct „ Já to
dokázal“.
Letošní úspěšní: stříbro: Vojtěch Cymorek z 9. B,
bronz: Elen Grygarová, Terka Grygarová, Marie
Marečková, Karolína Kupková, Natálie Čabajová
z 8. A, Anna Křešová, Dominik Roman z 9. A
a Kristýna Prchalová ze 7. A ZŠ Poruba.
Chtěla bych poděkovat kolegyni Katce Blažkové
za práci se svěřenými účastníky a při expedici,
vedení ZŠ Paskov za velkou podporu i uhrazení
ročního poplatku, který je nutný k zapojení

DOFE
DOFE POKRAČUJE
Tak jako v loňském roce i letos se někteří žáci z naší
školy zapojili do mezinárodního vzdělávacího
programu DofE. Bylo jich celkem 20. Většina začala
hned v říjnu, jiní se připojili později, protože
minimální věk pro plnění bronzové úrovně je 13 let.
Jen pro připomenutí znovu popíšu podmínky. Musí
vám být nejméně 13, abyste se mohli zapojit. Dole
v přízemí u východu visí nástěnka s aktivitami.
Probíhá to takto. Dobře si promyslíš, které
sportovní, talentové a dobrovolnické aktivitě by ses
chtěl věnovat. Určíš si cíl, kterého chceš dosáhnout,
nebo v čem se chceš zlepšit. Je třeba jej zformulovat
konkrétně! Můžeš se poradit s rodiči nebo
s vedoucími našeho centra. Například: sport – jízda
na koni, skoky s překážkami, cíl: chci se dobře
připravit a v létě absolvovat zkoušky talent; vaření (oblíbená aktivita), cíl: naučím se 10 hlavních jídel,
10 pomazánek, aspoň 5 druhů polévek a péct
bábovku nebo nějaký dort; dobrovolnictví –
doučování, budu každý týden pomáhat s učením
spolužákovi, cíl: pomůžu mu pochopit rovnice,
naučíme se slovíčka z každé lekce, přečteme
a přeložíme článek, …, nebo úklid veřejných prostor
a parku v Paskově, cíl: každý týden půjdu s taškou
a posbírám odpadky a plasty v parku nebo kolem
řeky. Chci, aby naše město bylo čisté.
Každý týden budeš tuto aktivitu nejméně hodinu
vykonávat. Naučíš se pravidelnosti a zodpovědnosti
tím, že si budeš své výsledky a úspěchy sám
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do plnění programu. I díky tomu můžeme čerpat
dotace z nadačního fondu Kooperativa na aktivity
a expedice účastníků. Jen pro zajímavost –
od začátku naší činnosti v březnu 2018 jsme
pro zapojené účastníky získali 85 550 Kč. Z dotací
jsme také pořídili jízdenky do Prahy na ceremonie,
stany, spací pytle, aby se expedic mohl zúčastnit
opravdu každý. Pokud by některý z kolegů měl
zájem zapojit se do programu, budeme velmi rádi.
Stále si myslím, že i přes drobné problémy má tato
práce s dětmi smysl.
Blahopřejeme k dokončení úrovní a těšíme se
na další úspěšné účastníky.
Mgr. Martina Juhasová,
koordinátor otevřeného centra při ZŠ Paskov

učitelka říkala, že v 14.00 začíná ceremonie a my to
nestíháme.
Nakonec jsme měli zpoždění 17 minut, abychom
dorazili včas do předávací síně. Když jsme dorazili,
paní si vzala ty, co dostanou cenu, seřadila je podle
toho, jak to měli sepsané a šli si pro cenu. Byli jsme
tam tři holky jako doprovod a přály si, abychom byly
mezi nimi také. Jakmile dostali cenu, byli jsme
všichni pozvání na raut. Poté jsme se šli vyfotit,
převléknout a spěchali na vlakové nádraží, kde jsme
nasedli na Leo expres, který nás dovezl do Ostravy.
Jakmile jsme dorazili do Ostravy, přesedli na další
vlak a mířili na paskovské nádraží. Poté jsme měli
rozchod domů.
Chtěla bych za všechny, co byli v Praze na ceremonii
poděkovat paní učitelce Juhasové, že nám umožnila
se zúčastnit celého programu DoFe a jela s námi
na expedice a na závěrečnou ceremonii.
Denisa Zezulková

ROZHOVOR S PANEM UČITELEM
TOMÁŠEM MITUROU
Jaké jsou vaše nejoblíbenější sporty?
Mými třemi nejoblíbenější sporty jsou hokej, florbal
a basketball.
Kam byste se chtěl vydat na dovolenou?
Kdybych si měl vybrat tak asi do přírody.
Co vás vedlo k učení Zeměpisu a Fyziky?
K Zeměpisu mě vedl zájem o cestování. Fyziku jsem
nechtěl učit, ale neměl jsem na výběr a musel jsem
ji začít učit.
Proč budete odcházet z Paskovské školy?
Každý musí změnit prostředí a okolí. Taky, protože
jsem dostal lepší pracovní nabídku.

DOFE
V pondělí 17. 6. 2019 jsme se sešli na nádraží
v Paskově s paní učitelkou Juhasovou a její dcerou.
V 8 hodin jsme sedli na vlak a jeli směr Ostrava –
Hlavní nádraží, kde jsme přestoupili na Pendolíno,
které nás vezlo do Prahy. Cestou se stala
nepříjemnost. Před Pardubicemi nám oznámili, že
se na trati stala srážka osoby s vlakem a proto
budeme mít 2 hodiny zpoždění. Ve vlaku nám paní
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a řekl: „My už ale jsme kamarádi, Lio“. To

Jak hodnotíte paskovskou školu?
Je to Jedna z nejlépe vybavených škol v okolí.
Hodnotím ji velice kladně.
Jak dlouho učíte?
Učím už 25let a pořád mě to neomrzelo.
Chtěl jste být učitelem tělocviku?
Chtěl jsem být na 100% učitelem tělocviku
a zeměpisu. Věděl jsem to, už v 7. třídě, asi to je tím
že jsem měl výborného učitele.
Co vám bude chybět z Paskovské školy, až odejdete?
Hodné a velice milé děti, příjemní kolegové.
Jaký máte názor na novou tělocvičnu?
Sportovní hala, to je ta nejlepší věc, co mohli tady
v Paskově postavit. Mám jí moc rád.
Jaké bylo vaše první rozhodnutí pro práci?
Chtěl jsem být řidičem autobusu, vlaku nebo
tramvaje, ale mamka mi říkala, že se moc dobře
učím na to, abych byl jen řidičem, tak jsem se stal
učitelem.
Děkuji za rozhovor.
Denisa Zezulková

Lie vykouzlilo úsměv na tváři.
Za

čtyři

dny

přišla

Vaškova

mamka,

zabalit mu věci. Vašek byl zrovna na
sundávání sádry. Když se vrátil, zeptal
s Lii, jak dlouho bude ještě v nemocnici.
Lia mu odpověděla, že asi ještě týden.

Vojtěch Marynčák

ZÁBAVA
Poznámka v Žákovské knížce: Bagr není vždy
správná odpověď.
Víte, proč si babička s dědou píšou nad dveře
K+M+B?
Aby si nezapomněli KLÍČE+MOBIL+BRÝLE!
Jarda se uprostřed hodiny tělocviku zvedne
a jde pryč.
„Kam si myslíš, že jdeš?!” rozčílí se tělocvikář.

PAVLÍN A VAŠEK - 2 MĚSÍCE

„Říkal jste, že mám pohnout kostrou - tak pro ni

V NEMOCNICI

běžím do kabinetu biologie!”

Vašek se v nemocnici strašně nudí!! Pavlín
za Vaškem chodí co dva týdny. Jediný

Životní pravda pro matky:

koho Vašek vídá denně je doktor Malšík,

Když vaše první dítě sní něco hlíny, trávu nebo

který se přijde zeptat na ruku, dá Vaškovi

třeba žížalu, vezmete ho k doktorovi.

tabletky a zase odejde.

Když vaše druhé dítě sní něco hlíny, trávu nebo

Pak vídá jenom sestřičky, které se s ním

třeba žížalu, plivnete na ubrousek a umyjete mu

nebaví. Nosí mu jenom špagety s kečupem

pusu a ruce.

a sýrem, které mu nechutnají, protože

Když vaše třetí dítě sní něco hlíny, trávu nebo

kečup je asi dva roky starý.

třeba žížalu, přemítáte, jestli bude ještě nutné

Když Vaškovi chyběly poslední 4 dny do

dělat mu oběd.

sundání sádry a cesty domů, dovezli mu
novou spolubydlící, Liu. Ta má zlomenou

Jak se nazývá osoba, která má chodidla velká

nohu, protože spadla z kola.

jako kola?

Lia se ho hned zeptala: „Co se ti stalo?“.

Kolohnát!

Vašek se podíval na ruku a řekl, že spadl
ze stromu a že tu leží už dva měsíce, ale

HÁDANKY:

za

Dobrý pomocník, ale zlý pán.

4

dny

jde

domů.

Na

to

mu

Lia

odpověděla, že to je škoda, protože by snad

Nakrmíš mě žiju, dáš mi napít nepřežiju.

byli kamarádi. Na to se Vašek zasmál

Šířím se rychle a přes co přejdu tu už není.
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TOTO ČÍSLO PŘIPRAVILI:
Alžběta Kreclová (6. B)
Alžběta Kubáňová (6. B)
Andrea Drieniková (7. A)
Valérie Horutová (7. A) - ilustrace
Agáta Junková (7. A)
Barbora Pavlasová (7. A)
Denisa Zezulková (7. A)
Michaela Makarová (7. B)
Vojtěch Marynčák (7. B)
Tereza Grygarová (8. A)
Simona Březinová (9. B)
Vojtěch Cymorek (9. B)
Leona Heráková (9. B)
Kateřina Kokešová (9. B)
Roman Dvořák (9. B)
Viktor Michna (9. B)
Mgr. Martina Juhasová
Mgr. Světlana Koriťáková
Mgr. Jarmila Petrová
Mgr. Marcela Prokelová
Mgr. Cyril Vráblík
Vychovatelky ŠD
Vedoucí redakce: Mgr. Jana Oprštěná

Řešení hádanek: Oheň.
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