
 



Let the LIGHT Come To You 

Recitační a pěvecké soutěže 

Škola v přírodě 2016 

Zajímavé články žáků 

Školní výlety 



Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace 



 

 

Zkouška PET 

Na jaře jedna z našich talentovaných žákyň Lenka Bartošová 

z 9.A zdárně složila v jazykové škole Heloo v Ostravě test Pet, 

který potvrdil, že je v anglickém jazyce dosáhla úroveň B1. Její 

aktivita a poctivá příprava se vyplatila a Lenka všem dokázala, 

že cizí jazyk je i na takovéto úrovni na základní škole 

dosažitelný. Kontaktem s anglicky hovořícími lidmi si rozšířila 

už tak bohatou slovní zásobu, vypilovala svůj velmi dobrý 

poslech a zdokonalila znalost gramatických pravidel. Její 

výsledky byly těsně pod hranicí úrovně B2 a proto budeme 

držet palce, aby certifikát v této úrovni držela v ruce již třeba 

příští rok. 

Doufám, že Lenka bude inspirací i jiným žákům naší školy. 

paní učitelka Koriťáková 

 

Dějepisná olympiáda 

         V prosinci minulého roku proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády – 
„Po stopách Lucemburkům aneb Za císařskou korunou.“ Témata letošního ročníku  
byla věnována dynastii Lucemburků se zaměřením na Karla IV. – 700. výročí narození  
/14. 5. 1316/. Tento panovník – jedenáctý český král /vládl od 11.7.1346 – 29.11.1378/ se stal 
také císařem Svaté říše římské /korunovace 5.4.1355/.  

           Český král a římský císař Karel IV. byl synem Elišky 
Přemyslovny a českého krále Jana Lucemburského. 
Původně byl pokřtěn jako Václav IV., jméno Karel přijal při 
biřmování během své výchovy na královském dvoře ve 
Francii po svém strýci a kmotrovi - francouzském králi Karlu 
IV. Sličném z dynastie Kapetovců. Jako český král proslul 
Karel IV. především založením univerzity v Praze, která 
nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, 
stavbou kamenného mostu přes řeku Vltavu a hradu 
Karlštejna i mnoha dalšími počiny. Dosáhl také významné 
územní expanze českého státu, především 
severovýchodním směrem. Karel IV. patřil mezi 
nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl 

neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. 
          Nejúspěšnějším řešitelem školního kola se stal Michael Rozprým z 8. třídy, který 
postoupil do okresního kola, které proběhlo 18. ledna 2016 na Základní škole Jiřího z Poděbrad 
ve Frýdku-Místku. I zde byl Míša úspěšný, obsadil hezké 6. místo. O obtížnosti úkolů olympiády 
svědčí i to, že z 32 účastníků okresního kola, splnilo podmínky úspěšného řešitele pouze 13 
účastníků. Úspěšným řešitelem byl ten, kdo získal nejméně 60% správných odpovědí. 

paní učitelka Míčková 



 

 

Na pěvecké soutěži Loutnička 2016 se v učebně dramatické výchovy naší školy 

sešlo 33 soutěžících.  V kategoriích 1. až 5. tříd se nejlépe umístily tyto děti:

1. třída 

1. Alžběta Forgačová 

2. Matyáš Mičlo 

3. Liliana Zatloukalová 

 

2. třída 

1. Kristýna Krpcová 

2. Klaudie Kokešová  

3. Eva Chýlková  

 

3. třída 

1. Carmen Lapčáková 

2. Dorota Blahútová 

3. Adriana Žváková  

 

4. třída 

1. Martina Zatloukalová        

2. Anna Jarolímová 

3. Agáta Junková 

  

5. třída 

1. Elen Grygarová 

2. Michaela Balharová 

3. Karolína Kupková

 

Zvláštní cena poroty byla udělena Ondřeji Lyčkovi ze 4. třídy, který zazpíval píseň Severní vítr 

s vlastním doprovodem na kytaru. Carmen Lapčáková, žákyně 3. třídy, zaujala nejen zpěvem, 

ale také vydařeným tanečním vystoupením. Na letošní Loutničce nejčastěji zazněly písně 

Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, písně z pohádek, lidové a trampské písně. Některé z nich si 

děti zazpívaly společně.  Všem zúčastněným patří poděkování za vzornou přípravu a pěknou 

atmosféru. 

 



 

 

   

   

 

 

Výsledky recitační soutěže žáků 2. st. 

19. dubna 2016 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 6. - 8. ročníků, celkem se 

zúčastnilo 20 žáků. 

Výsledky žáků 6. ročníku 

1. místo   Eliška Golková  6. A 

2. místo   Kateřina Kokešová  6. B  a  Anna Křešová   6. A 

3. místo    Tomáš Kreutziger  6. B 

 

Výsledky žáků 7. a  8. ročníku 

1. místo     Karel Záviský    8. tř. 

2. místo     Michael Rozprým  8. tř. 

3. místo     Vendula Boučková  7. B  a Natálie Gajďoková   7. A 

paní učitelka Míčková  



 

 

 

Recitační soutěž 1. stupně 
V pondělí 11. 4. se konalo v odpoledních hodinách školní kolo recitační soutěže 1. stupně. Této 
soutěži předcházela třídní kola, ze kterých postoupili 3 – 4 soutěžící. Celkem se setkalo v 
multimediální učebně z 1. - 5. ročníku 33 dětí, které přednášely připravené básničky a zároveň 
tvořily obecenstvo svým kamarádům. V porotě byly paní učitelky Blatoňová, Krumplovičová, 
Míčková, Šafránková, Ševčíková a Vernerová. Děti soutěžily v kategoriích podle ročníků a 
porota měla někdy těžké rozhodování, jelikož výkony malých recitátorů byly poměrně 
vyrovnané. Všichni se snažili a někteří museli překonat trému nebo malý „výpadek“ paměti, 
ale i to k vystoupení před obecenstvem patří. V každé kategorii byli odměněni 3 nejlepší 
recitátoři. 
 
A zde jsou jejich jména: 
1. ročník:  1. místo: Eliška Krejčí, 2. místo: Bětka Forgačová, 3. místo:Katka Procházková 
2. ročník:  1. místo: Bára Pollaková, 2. místo: Klaudie Kokešová, 3. místo: Oskar Michna 
3. ročník: 1. místo: Tomáš Strakoš, 2. místo: Carmen Lapčáková, 3. místo: Dorota Blahútová 
4. ročník: 1. místo: Sabina Kučová, 2. místo: Barbora Kubánková, 3. místo: Agáta Junková 
5. ročník: 1. místo: Karolína Kupková, 2. místo: Dominik Burian 
 

paní učitelka Šafránková 

   
 

   
 

 



 

 

Let the world come to you 
 

Ve čtvrtek 4. 2. 2016 proběhlo v prostorách 
Velkého světa vědy a techniky semifinálové kolo 
prezentační soutěže v anglickém jazyce Let the 
world come to you, tentokrát na téma LIGHT 
(světlo). Tuto soutěž pro základní školy a víceletá 
gymnázia pořádá každoročně 1st International 
School of  Ostrava. Letos jsme se utkali o postup do 

finálového kola s dalšími 11 školami.  V této prestižní soutěži reprezentoval naši školu 
čtyřčlenný tým, složený z žákyň  9. A třídy, které měly za úkol odprezentovat téma Amazing 
Bulb (Úžasná žárovka). 
Toto téma náš tým pojal formou dramatizace ze života Thomase Alvy Edisona, kterého všichni 
známe, jako vynálezce žárovky. Naše silná skupina byla složena z Lenky Bartošové, která 
porotu zaujala excelentní angličtinou coby vypravěč, Benedikty Friedelové, která ztvárnila 
samotného Edisona a kromě skvělé výslovnosti opět předvedla svůj divadelní talent, Natálky 
Kupkové, která coby největší Edisonův vynález - žárovka krásně v anglickém jazyce zazpívala a 
konečně Anety Holáskové, která tým podpořila skvělým ovládáním počítačové prezentace. 
Každý jednotlivý člen soutěžního týmu předvedl v maximální míře své „the best“ a odměnou 
jim byl postup do finálového 
klání pěti nejlepších týmů ve 
Foru Nová Karolína, které 
proběhne ve středu 17. února 
2016. 
Tímto srdečně zveme 
spolužáky, rodiče a příznivce 
anglického jazyka podpořit náš 
tým na cestě za úspěchem ve 
velmi náročné soutěži. 
Touto cestou bych chtěla velmi 
poděkovat panu učiteli Petru 
Slívovi za obrovskou podporu a 
pomoc při realizaci náročné 
prezentace a paní učitelce 
Martině Juhasové za konzultace jazykové stránky. 
 

 
Dne 17. 2. 2016 žáci 9. A reprezentovali naši školu v Super finále každoroční soutěže Let the 
world come to you. Vystoupení proběhlo na improvizovaném pódiu v ostravském obchodním 
domě Karolina. Celá soutěž byla pro náš čtyřčlenný tým obrovskou zkouškou zkouškou nervů 
a trpělivosti. Před tak obrovským publikem, jaké obchodní dům Karolina připravil se nesoutěží 
lehce a naši žáci se, i přes zdravotní hendikepy neztratili. Na pomyslné stupně vítězů jsme 
tentokrát nedosáhli.  
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému statečnému čtyřčlennému týmu: Lence 
Bartošové, Benediktě Friedelové, Natálce Kupkové a Lucce Kunátové za vzornou reprezentaci 
školy a paskovskému publiku za vytvoření báječné atmosféry a podporu. 



 

 

Matematické soutěže ve školním roce 

2015/2016 
 
          Ve školním roce 2015/2016 se žáci Základní školy Paskov zapojili do soutěží „Zlatá cihla“, 
„Matematický klokan 2016“ a „Pythagoriáda 2015/2016“. 
 
          Soutěž „Zlatá cihla“ vyhlašuje Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410. Letošní v 
pořadí už 4. ročník této soutěže se konal 3. prosince 2015 a naši školu reprezentovala ve dvou 
kategoriích čtyři družstva – v nižší kategorii CI to bylo družstvo šesťáků ve složení A. Prokopová, 
Š. Šolc, E. Golková a družstvo sedmáků složené z D. Krečmerové, T. Pavlasové a I. Michenky; 
ve vyšší kategorii HLA soutěžili osmáci ve složení M. Rozprým, A. Bambásková, B. Friedelová a 
deváťáci A. Holásková, L. Kunátová a O. Sára. Celkem soutěžilo 210 žáků okolních základních 
škol, mezi nimi také 12 žáků ze ZŠ Paskov; naši žáci letos nijak výrazně neuspěli a neumístili se 
ve zveřejněných bodovaných pozicích prvního až pátého místa. 
 
          Mezinárodní soutěž „Matematický klokan“ se konala 18.3.2016. V okrese Frýdek-Místek 
se jí zúčastnilo 8326 žáků ve věku 7-15 let, z naší školy to bylo 113 žáků. V kategorii CVRČEK 
(2.,3.roč.ZŠ) byli nejlepší Nikolas Hanus, Lukáš Holek a Petr Michálek, všichni ze 2.B. V kategorii 
KLOKÁNEK (4.,5.roč.) si nejlépe vedli Filip Hajdušek ze 4.B, Jan Rozprým z 5.A, Natálie Mihalová 
ze 4.A a Viktorie Tvrdíková ze 4.B; v kategorii BENJAMÍN (6.,7.roč.) Anna Prokopová z 6.B, 
Vojtěch Daněk a Terezie Pavlasová, oba ze 7.B. V kategorii KADET (8.,9.roč.) byli z našich žáků 
nejlepší Michael Rozprým z 8.A a Adam Musil s Lukášem Pešatem, oba z 9.A. 
 
          Školní kolo Pythagoriády 2015/2016 probíhalo ve dvou termínech; pro žáky 5.tříd 25.-
27. ledna 2016 a pro žáky 6.,7.,8. ročníku ZŠ v termínu 29.-31.3.2016. Celkem se do ní u nás 
zapojilo 52 žáků z pátých až osmých tříd. Ze 23 žáků 5.roč. byli nejlepší Michaela Balharová z 
5.B a z 5.A Jan Rozprým a Klára Peřinová. V 6. ročníku soutěžilo 17 žáků – nejlépe si vedli Lukáš 
Zdražila z 6.A, Šimon Šolc ze 6.B a opět z 6.A Eliška Golková a Vojtěch Sýkora. Mezi 11 
soutěžícími sedmáky byli nejlepší Martin Kunát ze 7.B a Petr Vágo ze 7.A. Za osmáky soutěžil 
pouze Michael Rozprým z 8.A, který se jako jediný z celé školy stal úspěšným řešitelem a 
postoupil do okresního kola. Okresní kolo Pythagoriády se pak konalo 25. května 2016 na 8. 
ZŠ F-M, Michael se ve své kategorii umístil na 16.-24. místě, získal 8 bodů a o jediný bod mu 
uniklo zařazení mezi úspěšné řešitele okresního kola. 

 
          Všem soutěžícím, 
pořadatelům i učitelům 
matematiky patří 
poděkování za přípravu, 
realizaci a účast v 
matematických soutěžích 
a do příštích ročníků přání 
hodně úspěchů a zdaru.  
 

pan učitel Vráblík 
 
 



 

 

Křížem krážem Slezskou bránou 
 
       V pátek 20. května proběhl ve vratimovském Společenském domě již 7. ročník velmi 
oblíbené a úspěšné soutěže mezi školami regionu Slezská brána - Křížem krážem Slezskou 
bránou, kterou tradičně pořádá a připravuje Dům dětí a mládeže ve Vratimově.        
       Naši školu reprezentovalo družstvo děvčat z pátých tříd – Maruška Marečková, Terezka 
Grygarová a Karolínka Kupková.  Letošní ročník byl jiný než předcházející. Soutěžní otázky se 
tentokrát týkaly „Přírody kolem nás“ a nebyly vůbec lehké.  Deset soutěžních družstev (šest z 
1. stupně a čtyři z 2. stupně) z osmi škol regionu muselo zodpovědět ve třech kolech po devíti 
otázkách z různých oblastí přírody regionu Slezská brána. Soutěžní klání bylo velmi vyrovnané 
a bylo vidět, že děti ze všech škol se připravovaly pečlivě. Naše družstvo, do kterého patří i 
Klárka Peřinová, Terezka Šmerdová a Míša 
Balharová, se společně se svým konzultantem 
panem učitelem Cyrilem Vráblíkem několik 
týdnů pravidelně scházelo a velmi zodpovědně 
studovaly knihu o přírodě našeho regionu a 
vypracovávaly pracovní listy. To vše, co se 
naučily, potom ukázaly při samotné soutěži a 
díky tomu si odnesly, ve své kategorii - tříd 
prvního stupně ZŠ, 1. místo s 25 body. Na 
druhém místě s 23 body skončilo družstvo ze 
Základní školy Řepiště, které mělo po druhém 
kole s našimi děvčaty stejný počet bodů – 15. 
Třetí místo obsadil tým chlapců ze Sviadnova s 
22 body, kteří toto umístění získali až po třetím 
rozstřelu se ZŠ Masarykova Vratimov. 
        Ve starší kategorii 2. stupeň ZŠ na prvním místě opět skončil tým Šenova s 27 body, na 
druhém místě ZŠ Masarykova Vratimov s 24 body a třetí byly děti z vratimovské školy Datyňská 
s 23 body. Porotu tvořili již tradičně starostové jednotlivých obcí a představitelé Slezské brány 
v čele s panem Miroslavem Lyskem. Je také potřeba se zmínit o spolužácích z 5. A a 5. B, kteří 
jako publikum svými hlasivkami a transparenty bouřlivě své kamarádky podporovali. 
        V září na začátku příštího školního roku se všichni soutěžící opět sejdou a pojedou za 
odměnu na tradiční společný výlet. 

paní učitelka Míčková 
 

 



 

 

Olympiáda z českého jazyka 
 
Ve středu 9. prosince se někteří žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili školního kola Olympiády 
z českého jazyka. Soutěž se skládá ze dvou částí - mluvnicko-pravopisného testu a slohového 
úkolu. Nejlépe si v poměrně obtížných úkolech vedli Michael Rozprým a Denisa Malinová oba 
z 8. třídy. 
 
Výsledky Olympiády z českého jazyka 
1. místo   Michael Rozprým       /8. tř./                       19 bodů  
2. místo   Denisa Malinová        /8. tř./                       18 bodů    
3. místo   Adéla Bambásková    /9. tř./                       17 bodů 
                 Lucie Kunátová           /9. tř./                       17 bodů 
                 Benedikta Friedlová   /9. tř./                       17 bodů 
 
 

Okrskové kolo v přehazované 
 
Ve středu 13. dubna se vydalo družstvo dívek 
z 6. ročníků na okrskové kolo v přehazované. 
Odjížděli jsme natěšení a odhodlaní udělat dobrý 
výsledek, což se nakonec podařilo. V mimořádně 
vyrovnaném turnaji, kde rozhodoval doslova každý 
míč, jsme nestačili pouze na domácí tým 6. ZŠ F-M 
a odvezli jsme si pěkné druhé místo. 
 
Sestava: Tereza Chamradová, Natálie Malinovská, 
Lucie Lacková, Anna Prokopová, Anna Křešová, 
Kristýna Kasperčíková, Eliška Golková.  

 
 

 

RBP STREET HOCKEY 2016 

Tradiční florbalový turnaj dostal v letošním 

roce nový název - RBP Street Hockey. Co se 

však nezměnilo, byla naše účast ve finálovém 

klání 64 nejlepších týmů z krajů 

Moravskoslezského, Olomouckého a okresu 

Vsetín. Bohužel ani letos se nám však nepodařilo postoupit do druhého kola a po porážce 5:7 

se základní školou Jubilejní z Nového Jičína jsme finálový turnaj opustili bez výrazného 

úspěchu.  

Sestava: Ondřej Kusý - brankář, Vojta Daněk, Matěj Sedláček, Minh Quang Nguyen, Andrej 

Zedek, Matyáš Grzymek. 

pan učitel Mitura 



 

 

7.B - DOB OSTRAVA-VÍTKOVICE  

1. VELKÝ SVĚT TECHNIKY a 2. PAVILÓN U6 

 
Dne 16.2. se naše 7.B s třídní učitelkou 
Janou Pavlicovou vydala do Ostravy-
Vítkovic. Paní učitelka nám v rámci našeho 
třídního projektu „SPOLU“ ukončila tak 
trochu neobvykle výuku předmětů, 
kterým nás vyučuje. A světe div se, 
opravdu jsme se všem těmto předmětům 
(a nejen těmto) ty dva dny věnovali. V 
plánu byla jedna společná návštěva 
Velkého světa techniky, pro niž jsme si 
sami ve výtvarce dělali plakáty a ve 
výchově k občanství jsme si zjišťovali v 
počítačové učebně, co nás čeká a nemine. 
Samotná první návštěva začínala 
zajímavým překvapením. Vzdělávacím 
modulem TOVÁRNA NA SNY. V opravdu 
skvěle zařízené učebně dílen jsme si po 
bezpečnostním poučení navlékli 
ochranné zástěry, nasadili ochranné brýle 
a podle technického nákresu s pomocí 
paní lektorky, paní učitelky a jejího 
manžela sami vyrobili (vyřezali, opracovali 
a vypalováním pájkou ozdobili) kuchyňské prkénko, které jsme si mohli odnést domů. Skvělé 
– dárek pro rodinu.  
Po náročné práci, která nám trvala asi 2 hodiny, jsme se vydali do 3D kina na 40 minutový film 
o Galapágách. Po kině krátká pauza, občerstvení v bufetu a pak hurá na prohlídku všech stálých 
expozic ve Velkém světě techniky. Všechny nás zaujalo moderním vybavení, vtipně zpracované 
naučné panely nebo různé pokusy, při nichž jsme si mohli ověřit i to, co jsme třeba nedávno 
probírali a počítali s paní učitelkou ve fyzice – ach ta páka!!!  Někomu se líbil více SVĚT VĚDY 
A OBJEVŮ, někdo byl déle ohromen ve SVĚTĚ PŘÍRODY a jiné naprosto pohltil SVĚT CIVILIZACE. 
Čas rychle utíkal a nás jen mrzelo, že nestíháme pavilon U6 – nazvaný sice MALÝ SVĚT 
TECHNIKY, ale s exponáty velkých rozměrů. K naší velké radosti nám paní učitelka oznámila, 
že tam pojedeme za týden znovu. Prý jsme byli v dílnách tak šikovní a hodní, že byla paní 
učitelce nabídnuta spolupráce na dalších vzdělávacích modulech pro naši školu zdarma.  A my 
budeme první, kdo tuto možnost využije. Huráááááááá – za  týden ve čtvrtek 24.2. tedy opět 
do Ostravy. 



 

 

      
 
Když jsme tam jeli podruhé tak jsme už trochu věděli, co nás čeká. Po příjezdu jsme šli na 
vzdělávací modul s názvem ŽELEZO – MISTR PROMĚNY. Po něm jsme si zasoutěžili v 
AKTIVITÁCH – naučná hra o železu. Potom jsme si docela rádi sedli zase do nám již známého 
3D kina, nejprve na film o výrobě železa a potom i na 3D film o „Dinosaurech“ – 3D projekce 
nás vrátila do doby dávno minulé a byl to opravdu zážitek. A potom konečně do U6. Tam jsme 
si mohli zkusit třeba řídit auto nebo si projít ponorku a seznámit se s dalšími objevy a vynálezy. 
Ale zase nám to rychle uběhlo a byl čas jít na autobus. Opět to stálo za to, ale zdaleka jsme 
nestihli projít vše. Proto nám paní učitelka doporučila, abychom do Světa techniky vyrazili 
třeba s rodiči a sourozenci a udělali si společný výlet. Hned jsme se pro to nadchli a určitě se 
do Světa techniky ještě vypravíme, protože jsme si tyto dvě návštěvy opravdu užili.  
 

Vendula Boučková a Dorota Krečmerová, 7.B 
 

 



 

 

Svět techniky – tentokrát s 9. A 
 
Dne 29. 2. 2016 se naše třída společně s paní učitelkou Janou Pavlicovou vydala zcela 
neplánovaně, ale o to radostněji do Světa techniky v Ostravě – Vítkovicích. Paní učitelka nám 
tuto exkurzi věnovala za naše společné snažení v hodinách matematiky po dobu 4 let – tedy 
od 6. do 9. třídy. Samozřejmě, že jsme tuto nabídku radostně přijali (obzvláště, když jsme 
nemuseli platit vstupné) a naše nadšení nevyprchalo ani v okamžiku, kdy jsme se dověděli, že 
vzhledem k nemoci lektorky nebudeme mít možnost absolvovat úvodní vzdělávací modul o 
kuželosečkách. Naše paní učitelka, co by vždy připravená matikářka, rychle zaskočila a na 
modelech v učebně matematiky nám aspoň naznačila, o čem jsme se mohli dovědět více, a 
prošla s námi i prezentaci nepřítomné lektorky o FRAKTÁLECH v matematice a životě - zní to 
divně a hlava nám ten pojem nejdříve fakt vůbec nebrala, ale brzy jsme přišli na to, že 
matematika je opravdu všude kolem nás a někdy je i zábavná. A ke stejnému závěru a to nejen 
ve vztahu k matematice, ale i chemii, fyzice a dalším přírodním vědám jsme došli poté, co jsme 
se mohli dle libosti věnovat všem částem stálé expozice, která se dělí na Svět vědy a objevů, 
Svět civilizace a Svět přírody. Všechny tyto části jsou velmi zajímavě zpracovány. Mně osobně 
asi nejvíce zaujala část s vývojem našich vynálezů, kde sice byla hrozná tma, ale také třeba tři 
druhy záchodů od kadibudky až po dnešní vskutku zajímavé vychytávky. Ty se přehlédnout 
opravdu nedaly. Potom, co jsme si prošli celý svět techniky, nás čekalo 3D kino, ve kterém 
jsme se dívali na film, který byl rozdělen na dva různé příběhy s podobným dějem na dvou 
odlišných místech na Zeměkouli. Díky 3D technologii taky dost dobrý zážitek. A nakonec jsme 
se i zasmáli v Divadle vědy. Obzvláště, když jeden z herců přizval na podium výjimečně místo 
žáků i jejich učitele a i na naší paní učitelce nám demonstroval, jak se natáčí řezání ostrým 
nožem, aby zdánlivě tekla i krev. Ano, a tady nám došlo, jak je prima znát chemické reakce a 
pak ohromovat svět.   
Myslím si, že na tomto výletu si každý našel něco, co ho alespoň trochu zajímá a nikdo se tam 
nenudil.  

Aneta Holásková, 9.A 
 

 
  



 

 

Projekt NatTech – fyzika na základní škole 
  

Dne 3. 3. 2016 se třídy 7.A a 6.B, společně s panem učitelem Slívou zúčastnily projektu 
NatTech v SOŠ F-M. 

  
Ráno v 7.40 jsme měli sraz s panem 
učitelem a v 7.45 pro nás přijel před 
školu autobus, do kterého nastoupilo 
12 žáků 7.A a 7 žáků ze 6.B. K SOŠ 
jsme přijeli v 8.05 h. Poté co jsme 
vstoupili do školy, přivítala nás paní 
učitelka, která nás zavedla do třídy, 
ve které nám rozdala sadu psacích 
potřeb ze dřeva. Pustila nám také 
desetiminutový film o SOŠ F-M, ve 
kterém byly prezentovány studijní 

obory, na které se můžeme v budoucnu přihlásit i my. 
Po skončení filmu se nás ptala na otázky z filmu a za každou správnou odpověď jsme mohli 
vyhrát propisku nebo pravítko. 
Když zazvonilo na přestávku, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna skupina s 10 žáky šla do 
učebny s počítači, druhá skupina s 9 žáky šla do učebny, ve které byly tři stanoviště. V každé 
učebně jsme se dále rozdělili do tří skupin po třech žácích. Stanoviště jsme měnili po 20 
minutách. U každého z nich byl i student z této školy. 
  
1. stanoviště - Stavebnice Merkur - u té se projevila naše stavební zručnost 
2. stanoviště - Pokusy s vodou a vzduchem - otázky: Kolik váží vzduch v místnosti?… 
3. stanoviště - Vakuum – otázky: Co se stane ve vakuu se svíčkou a žárovkou?…. 
  
Asi po hodině jsme měli asi dvacetiminutovou přestávku. Po přestávce jsme se vyměnili s první 
skupinou, a šli jsme do učebny s počítači, kde jsme se učili vytvořit 3D smajlíka, kterého jsme 
si vytiskli pomocí 3D tiskárny. Po vytvoření smajlíka jsme mohli vidět jak se na 3D tiskárně tvoří 
kužel, který jsme si mohli odnést s 
sebou domů. Ukázali nám také, jak se 
vytváří smajlík na dřevo. Ještě než 
jsme odjeli, nafotili jsme spoustu 
fotek a závěrečnou fotku před SOŠ. 
Po skončení programu jsme asi v 
11.50 h nastoupili do autobusu, který 
nás zase odvezl zpátky k naší škole. 
Celou exkurzi jsme si užili a spoustu 
zajímavého se dověděli. 
  
  
  

Barbora Malinovská, 7.A 



 

 

EXPEDICE DO TŘETICE 

 
líbila se nám nejvíce.  
Boj se sebou jsme skvěle zvládli, 
s puškami, lany, luky i pádly.  
Ve středu (8.6.) – první den,  
začal se plnit náš velký sen. 
Teambuildungové hry už známe, 
nonverbální úkoly klíďo píďo dáme. 
Všemi byla pokořená zas lezecká stěna, 
Nikým ale nebyla vůbec podceněná. 
Po svačince  lasergamovka, 
taková malá výletní Bondovka. 
Pak airsoftové kuličky se nám vrtaly do těl, 
respekt snad, ale strach z nich nikdo neměl. 
Noční hra – zneškodnění bomby vyluštěným kódem, 
odnesla to flaška – bo jsme chtěli honem. 

Čtvrtek (9.6.) - den to druhý, 
pro mnohé byl téměř osudový. 
Lanáček – zkouška stability pro 
koumáky,  
bohužel se nám chvilku hodily i gumáky. 
Lanové centrum, pak jízda na koni, 
byly vzpomínkou na aktivity vloni. 
Rafty a chvíli i trampolína mokrá, 
toť dobrá náplast na včerejší horka.  
Teampark a v něm třeba koberec létající, 
každý z nás byl zapálený soutěžící. 
Paintballová bitva chybu fakt neměla 
i když každý z nás dostal pořádně do 
těla. 
Lidičky, pak čekal nás volný pád –  
no věřte nevěřte - ne každému šlo se 
smát.  
Na 20metrovou věž vylezla i JaPa  
a padajíce dolů – volala své PAPA. 
Lukostřelba, ta šla nám líp, 
ztratili jsme při ní jeden šíp. 
Na diskotéce tančil celý STAN 
a ohňová show byla fakt FUN. 



 

 

Dorotka opět slavila své narozeniny 

a my s dortem „myším“ ji přáli přání 
jediný. 

Pátek (10.6.) – den poslední – třetí, 
panebože, proč ten čas tak letí.  
Skok do propasti i vysoká lana 
skoro nic pěkného pro pozemšťana. 
Pohmožděná nožka (Terka) i sádrová ruka (Standa),  
nestáli bokem a zvládli mnohá muka. 
Japa, Rebeca i Sherif All, 
fotili na blízku ale i dál.  
V bezpečí a klidu jsme celou dobu byli, 
Baddynek nás neopustil ani na malou chvíli. 
Jako vlkodav naše chatky střežil, 
chtít ublížit nám někdo – tak to by fakt nepřežil. 
Všichni jsme dali i skok do neznáma, 
i když pod námi zela velká jáma. 
Takže – mít takové domácí úkoly, 
těšili bychom se všichni do školy. 
Tričko s podpisy pro Nika - instruktora, 
za nás všechny jako DÍK předala mu Dora. 
Na závěr šampíčko s brčkem dlouhým – 
velký úsměv nebyl hodnocením pouhým. 
Tři dny v Březové utekly jako voda, 
je nám to líto, je to velká škoda.  
Nám všem však patří velikánský dík, 
nemohli jsme se už vskutku lépe mít. 
Čepice, medaile, dárků i zážitků moc 
a po dobrém obídku do aut – a dobrou noc.  
Přeprava autíčky Pavliců, Daňků a Kunátů 
byla mnohem příjemnější, než sedět ve vlaku. 
A co z toho všeho pro nás teď plyne? 
Shodli jsme se na myšlence jediné: 

Kompům, tabletům i nudě ZMAR 
a našim expedicím ZDAR, ZDAR, ZDAR !!! 

  



 

 

     
 

 
 

 
  



 

 

POETA 2016 
Několik dětí 2. a 3. ročníku se zapojilo do soutěže Poeta 2016, kterou vyhlásila školní družina 
při ZŠ v Žabni. Soutěž spočívala ve skládání básniček na téma „Co vidím, když se ráno podívám 
z okna ven." Do I. kategorie byli zařazeni soutěžící 1. a 2. tříd, do II. kategorie děti z 3. a 4. tříd. 
Do soutěže se zapojilo 5 škol – Žabeň, Sviadnov, 
Paskov, Řepiště a Václavovice. Tři děvčata naší 
školy jely v pátek 10. 6. do Žabně na slavnostní 
vyhodnocení, kterého se zúčastnili úspěšní 
soutěžící s pedagogickým doprovodem ze všech 
pěti škol. Vyhodnocení nejlepších malých 
básníků byl přítomen i starosta Žabně pan Mgr. 
David Hejneš. 
Naše děvčata se umístila na velmi pěkných místech. V I. kategorii zvítězila Nela Klegová z 2.B, 
Vendulka Holásková z 2. A obsadila 3. místo. Ve II. kategorii Jana Blažková z 3. A získala 2. 
místo. O těchto umístěních rozhodla porota složená z dospělých. V Žabni však básničky 
posuzovaly také děti ze školní družiny. Této dětské porotě se nejvíce líbila básnička Kristýnky 
Krpcové z 2. B naší školy. Také ona získala ocenění a hezkou odměnu stejně jako ostatní 
úspěšní básníci, slavnostního předání se však ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit a 
odměnu dostala ve škole. 
Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme i ostatním dětem, které složily básničku. 

paní učitelka Šafránková 
 
Co vidím, když se ráno podívám z okna ven      
Kristýna Krpcová, 2.B 
Když vykouknu ráno z okna, 
je tam velká rosa, 
dále vidím na zahrádce 
poskakovat kosa. 
Také může všechny kolem 
otravovat vosa. 
 
Nela Klegová, 2.B 
Ráno vstanu, posnídám, 
z mého okna se podívám. 
Na trávě je ranní rosa, 
kočka po ní chodí bosa. 
Zahrada je plná kvítí, 
škoda, že už musím do školy jíti. 
   
 
Vendula Holásková, 2.A 
Z okna se podívám, 
krásu tam vidím. 
Rybníček průzračný, 
slunce na něm, 
mlha nad ním 
a ryby v něm. 
Vodník tam sedí, 
na ryby kouká, 

mlhu si vaří 
a pak ji snídá. 
Kotlíček maličký 
je plný kašičky, 
vodník ji posnídá 
pak zase usíná. 
  
 
Moje ráno 
Blažková Jana, 3.A 
 
Slunce, zlaté sluníčko, 
rozsvítí nám nebíčko. 
Ptáčci na něm zpívají, 
z postele mne lákají. 
Když se z okna podívám, 
na Atíka zamávám, 
čistím zoubky, oblékám se, 
na sestřičku usmívám se. 
Rohlík s máslem k snídani, 
to mé tělo pohání 
a v aktovce svačinu 
na desátou hodinu. 
Spolu se svou babičkou 
do školky jdeme se sestřičkou. 
Tak začíná den, 
kdy do školy jdem.



 

 

Škola v přírodě 2016 

V neděli 29. 5. odjelo 49 žáků základní školy do Prostřední Bečvy na školu v přírodě. Celým 

pobytem děti třídy 2.A a 2.B doprovázel Večerníček, který pro všechny připravil velkou soutěž 

PUTOVÁNÍ S VEČERNÍČKEM. Dopoledne žáky vždy čekalo společně s paní učitelkou Věrou 

Šafránkovou a Kamilou Vernerovou kratičké „vyučování“ – ve třídách i venku na hřišti. 

Odpoledne paní vychovatelky Lenka Michálková a Monika Slívová pomáhaly dětem plnit úkoly, 

které jim na každý den přichystaly postavičky z večerníčků. V úterý si všichni prohlédli místní 

jízdárnu a také se mohli svézt na koních. A protože byl ve středu Den dětí, vyrazili jsme na 

celodenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Navštívili jsme svíčkárnu UNIPAR, kde si každý 

nabarvil svou svíčku, a pak jsme si prohlédli Mlýnskou dolinu a Valašskou dědinu. Všem se 

nejvíce líbilo „ve škole“, kde si školáci poslechli a prohlédli, jaké to kdysi ve škole bylo. V malém 

obchůdku si děti nakoupily suvenýry a spokojeni jsme se vrátili zpět. Po vydatné večeři se 

všichni na pokojích převlékli do masek – pohádkových postaviček a začal karneval. O zábavu 

všech se staral Křemílek a Vochomůrka, dva Šmoulové a ježibaba. Ve čtvrtek všichni malí 

soutěžící už netrpělivě čekali na vyhodnocení Putování s Večerníčkem. Odměnu dostali 

všichni. Navíc byl odměněn jeden „klučičí“ a jeden „holčičí“ pokoj za vzorný pořádek a některé 

děti také za vzorné chování v jídelně. Večer přišlo na řadu balení kufrů, protože jsme se v pátek 

3. 6. vraceli zpět do Paskova. Škola v přírodě se dětem líbila a někteří dokonce měly přání 

zůstat tam déle. 

Letos se škola v přírodě opravdu vydařila. Nikdo s dětí neonemocněl ani neměl žádný úraz, na 

což celou dobu dohlížela zdravotnice paní Petra Čapková. Velké poděkování patří také všem 

sponzorům, kteří nám svými dary pomohli letošní školu v přírodě pro druháky zajistit. 

paní učitelky Vernerová a Šafránková 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

   

   

  



 

 

Finanční matematika, toť žádná intrika 
Dne 25.6.2016 k nám do třídy 9.A paní učitelka Pavlicová pozvala odborného finančního 
poradce pana Bezecného. Za 
zprostředkovanou zkušenost ohledně 
finančního plánovaní domácího 
rozpočtu jim oběma opravdu 
děkujeme.  
V několikahodinovém bloku jsme se v 
rámci projektu FINANČNÍ MATEMATIKY 
mohli setkat s matematikou týkající se 
skutečného života, poznat pojmy z 
finanční matematiky a zároveň si zahrát 
naučnou hru.  
Třída byla rozdělena do tří rodin po šesti žácích. Každá rodina měla losem určenou skladbu, 
příjem, počet dětí, nastavené dluhy a stanovené cíle, jichž musela do určitého věku dosáhnout. 
Např. koupit si dům nebo byt, splatit dluhy, zajistit děti, ale také plnit si své sny - jet na 
dovolenou a mít určitý počet peněz na živobytí ve stáří. Ve hře nám mohly padnout i karty, 
které představovaly různé události v životě: třeba, že musíte platit za nové auto, nábytek, že 
jste něco vyhráli, že z rodinného rozpočtu musíte uhradit nečekaný výdaj. Proti tomu jsme ale 
mohli každé kolo těžit ze státních benefitů (např. přídavky na děti) provádět různé transakce 
– kupovat produkty finančních služeb pro spoření, investovat do produktů peněžního trhu v 
různých podílových fondech, směňovat dluhopisy nebo akcie. Vždy jsme netrpělivě čekali na 
kurzy, které pro obchodování s cennými papíry náš „bookmaker“ vypíše. Někdy nás mile 
překvapilo štěstí a na hrací ploše jsme postoupili na políčko, které nám přineslo i docela slušný 
zisk – prostě jako v životě.  
Všichni jsme se snažili splatit hlavně dluhy, které nám ztěžovaly život. Jakmile byly dluhy 
zaplaceny, postupně jsme se rozhodovali pro různé taktiky na cestě za splněním stanovených 
úkolů. Všechny rodiny se rozhodly nejprve pro spoření, a to se nám vyplatilo, protože jsme 
dostali penízky za každé dvě kola, což by odpovídalo 6 letům života.  
V některých rodinách však začaly docházet peníze a bylo vidět, jak bezmocně se někteří tváří. 
Ukázalo se, že obchodování s akciemi nemusí být vždy to pravé ořechové, protože nákup těch 
nejrizikovějších, kde byl možný velký zisk, mohl ale znamenat možnost o všechno přijít. Po 
radách paní učitelky i finančního poradce jsme nakonec byli opatrnější, kupovali jsme cenné 
papíry spíše na jistotu a s pomalým růstem kurzu. To se ukázalo být lepším řešením a někteří 
právě díky těmto investicím obstáli. Zase jsme o něco více pochopili, na co myslet při nakládaní 
s financemi jako první, co tvoří náš životní standard, z čeho si plnit sny, kdy jít do investování, 
aby nás penízky, o které třeba přijdeme, takříkajíc „nebolely“, kdy a proč se zadlužit a jak dluhy 
řešit a také to, že o penězích v rodině je třeba přemýšlet i ve 30 letech pro dobu daleko později, 
protože čím dříve, tím lépe.  
Nakonec hru vyhrála rodina „Moudrých“, v závěsu byli „Spořiví“ a jakž takž se s úkoly poprali i 
„Korunkovi“. Každopádně jsme si to užili. 
Na konci hodiny jsme si ještě s paní učitelkou a panem Bezecným povídali, mohli jsme jim 
dávat různé otázky a ujasňovat si konkrétní situace. 
Takto společně strávené dopoledne bylo prima, ale informací bylo mnoho - a docela vážných, 
a tak jsme rádi, že přece jen ještě nějakou dobu můžeme tyto starosti nechat na rodičích. 
Každopádně DĚKUJEME.   

Benedikta Friedelová, Aneta Křístková, 9.A 



 

 

Láska na první poslech 

Dne 31. 3. jela naše třída 4.B do Janáčkovy filharmonie Ostrava. 
Šli jsme poslouchat vážnou hudbu,Vltavu od Bedřicha Smetany, 

Mendelssohnův Houslový koncert se sólistou Jiřím Vodičkou, 
Čajkovského balet Labutí jezero. Koncert trval asi jednu a půl 

hodiny. Koncert se mi moc líbil. 

Filip Hajdušek, 4.B 

 

31. března jsme byli na Janáčkově filharmonii v Ostravě. Když jsme přišli, usadili nás do 

hlediště, kde už seděly ostatní děti. Zatímco jsme se usazovali, tak se účinkující rozehrávali 

na jevišti. 

A..... konečně to začalo. Muzikanti zahráli mnoho známých skladeb. Poslechli jsme si 

například: Čajkovského Labutí jezero, Vltavu od  Bedřicha Smetany, Beethovenovu Osudovou 

a části ze Slovanských tanců od Leoše Janáčka. Sólista Jiří Vodička hrál Mendelssohnův 

Houslový koncert. Celým představením, které se jmenovalo „Láska na první poslech“ nás 

provázel moderátor Norbert Lichý. 

Koncert byl velmi pěkný a dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků z hudebního světa. 
 

Viktorie Tvrdíková, 4.B 

 

31. 3. jsme byli se třídou 4.B na koncertu v Ostravě Janáčkovy filharmonie Láska na první 

poslech. 

Moc bych to doporučila, byla to nádherná hudba od známých hudebních skladatelů, 

např.  Bedřicha Smetany, Mozarta, Beethovena. Slyšeli jsme Labutí jezero a různé známé 

hudební skladby. 

Moc se mi tam líbilo.  Poprvé jsem byla na koncertu vážné hudby, ale bylo to super.   

Míša Makarová, 4.B   

  



 

 

Velký úspěch studenta z Paskova 
 
Paní Kamila Štěrbová z SOŠ Frýdek-Místek nám poslala příspěvek o bývalém žákovi naší školy 

Radimu Vlčkovi. 
  
 Velkého úspěchu dosáhl student Střední odborné školy Frýdek-Místek, p. o.  Radim Vlček 
v regionálním kole soutěže KOVO JUNIOR – mechanik seřizovač v programování CNC strojů, 
která se konala 29. února na Střední škole technické v Opavě. Soutěžilo se v programování zadané 
součásti, kterou soutěžící programovali za pomoci systému Heidenhain iTNC 530. V další části 
soutěže pak účastníci museli prokázat praktické dovednosti v měření strojírenských veličin 
v laboratoři měření. Jako poslední soutěžní úkol byl test z teorie oboru obrábění.  
 Vyhlášení výsledků soutěže přineslo mírné zklamání studentům z pořádající školy, dva z 
nich sice skončili takříkajíc „na bedně“, ale obsadili až druhé a třetí místo. První totiž skončil náš 
Radim Vlček, a to s velkým náskokem. Z celkově možných 480 bodů jich nasbíral 440, jeho soupeř, 
který skončil na druhém místě, si na své konto připsal „pouhých“ 383 bodů a na třetí místo stačilo 
dokonce „jen“ 271 bodů.   
 Vzhledem k tomu, že první a druhé místo 
zároveň zajišťovalo postup do celostátního kola, měl 
Radim možnost zabojovat o další medaili na ještě vyšší 
úrovni. Soutěž se konala ve dnech 15. a 16. března na 
SOŠ strojní a elektrotechnické v jihočeském Velešíně. 
Tady v ostré konkurenci osmnácti žáků skončil Radim 
Vlček na velmi dobrém pátém místě, které bylo ovšem 
poznamenáno smůlou. O tom, jak by mohl dopadnout, 
kdyby neonemocněl a soutěž absolvoval bez teplot, 
napovídá skutečnost, že právě v programování dosáhl 
stejného bodového výsledku jako jeho soupeř, který 
nakonec skončil druhý. I tak mu patří velké poděkování 
za vzornou reprezentaci školy. 
 

 

  



 

 

ŠKOLNÍ VÝLET 7.A 

                        SUCHDOL NAD ODROU 
 
Malinovská Barbora, 7.A 
 
6. - 7. 6. 2016 se 7.A zúčastnila cyklistického výletu do 
Suchdolu nad Odrou. Pedagogický dohled nám dělali páni 
učitelé Petr Slíva a Tomáš Mitura. 
 
Sraz jsme měli s učiteli u kina Panorama Paskov v 8 hodin ráno. Než jsme vyjeli, podařilo se Ivu 
Michenkovi píchnout kolo. Naštěstí to uměl opravit, a proto nám to nezabralo tolik času. Vyjeli 
jsme v 8:30. Ujeli jsme 15 km a udělali si větší přestávku v restauraci, kde jsme se domluvili, že 
si po zpáteční cestě dáme oběd. Do Suchdolu jsme dorazili kolem dvanácté hodiny. Vedle 
penzionu byla restaurace, ve které jsme na okamžik poseděli a nabrali sílu na další cestu. Po 

odpočinku jsme nabrali směr Tošovice - 
Heipark. Cesta byla pořád do kopce a byla 
dlouhá cca 15 km. Když jsme dorazili na místo, 
vyslechli jsme pokyny, jak se zde máme 
chovat, a mohli jsme vyrazit na atrakce. Byla 
tam bobová dráha, rodeo býk, trampolíny a 
další atrakce... Bobová dráha byla plně 
obsazena, ale naštěstí byli vozíky po dvou a 
bylo jich hodně, takže nám to čekání rychle 
utíkalo. Byli jsme tam dvě hodiny, ale zdálo se 
nám to jako chvilička. Pak nás čekala cesta 
spět do Suchdolu n. O. Po příjezdu k penzionu 
nás čekalo rozdělení pokojů. Holek bylo jen 5, 
takže jsme měli jeden pokoj. Dostali jsme 

pokoj v 1. patře hned naproti učitelům. Kluci měli dva pokoje, které byli spojené chodbičkou, 
v 2. patře. V jednom pokoji jich bylo pět a v druhém čtyři. V 18:45 jsme vyrazili na večeři, a po 
ní jsme šli na hřiště, kde jsme si zahráli přehazovanou a pak fotbal. Z hřiště jsme přišli kolem 
desáté hodiny večer.  
Druhý den ráno, v 8.00 h, jsme 
měli snídani a poté jsme měli 
hodinu a půl na zabalení věcí a 
odjezd domů. V 9.30 h jsme se 
rozloučili s penzionem a vydali 
se na cestu domů, která byla 
dlouhá 40 km. A kolem 13:30 
h jsme byli zpět v Paskově. Na 
kole jsme ujeli za dva dny 112 
km. 
 
Výlet jsme si užili a už se moc 
těšíme na další super výlet, který nás čeká příští rok. 
 



 

 

  



 

 

Výlet 9.A – Praha 

Dne 8. 6. 2016 jsme s naší třídou odjeli na 

školní výlet do Prahy. Z Paskova jsme odjížděli 

v sedm hodin ráno a v Ostravě čekali hodinu, 

než nám přijede vlak, který nás odveze na 

pražské hlavní nádraží. 

Po příjezdu jsme šli na metro, a pak jsme 

přestoupili na tramvaj, která nás dovezla na 

ubytovnu. Z ubytování byli někteří nemile 

překvapeni, ale už s tím nemohli nic dělat. Po 

vybalení věcí jsme se šli podívat na Vyšehrad, Petřín a do zrcadlového bludiště. 

Druhý den byla o půl osmé snídaně, rohlík, sýr a šunka. Po snídani jsme šli na prohlídku Technického 

muzea a večer na muzikál Mýdlový princ. Muzikál se všem moc líbil, ale v místnosti bylo veliké horko, 

takže všichni byli hrozně zpocení. 

V pátek ráno jsme šli na prohlídku Karlova 

mostu a projet se na loďce s průvodcem, který 

nám říkal zajímavosti o okolních budovách. 

Odpoledne následovaly nákupy na Pankráci a 

Křižíkova fontána, která byla nádherná. Když 

fontána skončila, šli jsme na pár atrakcí, co 

byly v areálu. Všichni se na atrakcích moc 

bavili, a já dokonce překonala svůj strach 

z výšek a šla jsem na horskou dráhu. Páteční 

den měl veliký úspěch! 

Přišel předposlední den – sobota. Den, kdy měla paní učitelka Koriťáková narozeniny, ke kterým jsme 

jí dali stříbrný náramek a zazpívali jí. V devět ráno jsme vyjeli na prohlídku Pražského hradu, výměnu 

stráží, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku a Klementinum. Byl to velmi náročný program, ale ten tím ještě 

zdaleka neskončil. Po Klementinu jsme měli 

pauzu na oběd a potom jsme si museli vybrat 

večerní program. Někteří šli na ubytovnu, jiní 

na Náplavku, kde hrála hudba. Já šla s paní 

učitelkou Koriťákovou, paní učitelkou 

Míčkovou a Vikou na muzejní noc. Šli jsme se 

podívat na Fatamorgánu. Byl to veliký skleník 

plný nádherných exotických rostlin. Pro mě 

nejlepší zážitek z celé Prahy! 

A konečně přišla neděle. V neděli jsme si ráno zabalili věci a po snídani jsme šli na poslední prohlídku. 

Byla to prohlídka Národního divadla. Byli jsme se podívat na základní kameny, sál a dokonce na střechu. 

Byla to nádhera a pěkné zakončení celého výletu. 

Potom nás už čekala jenom cesta domů. Z ubytovny jsme si vyzvedli věci a šli na nádraží. Cesta domů 

utekla rychle a konečně jsme byli v našem milovaném Paskově, na který jsme se všichni moc těšili. 

Lucie Kunátová, 9.A 



 

 

TENIS – můj oblíbený sport 
Tenis jsem si vybrala, protože se mi líbí a je zajímavý. Hraju ho už 5 let ve Vratimově a moc mě 
baví. Když jsem začínala, trénovala mě paní trenérka Jana Biolková a teď mě trénuje pan 
Martin Biolek. 

Na začátku to bylo těžké, ale teď to je lehčí.  
Začínala jsem v tělocvičně ve Vratimově. 
Paní trenérka nám ze speciálního koše házela 
tenisáky (to je tenisový míček) a my jsme je museli 
chytat. Po čase jsme se začali učit údery. 
 
Kdysi se tenisu říkalo „Královská hra“. Nejlepší 
tenistka na světě je Serena Williams a nejlepší 
tenista je Novak Djokovič. 

  
Eliška Golková, 6.A 

 

HC Frýdek-Místek – má srdeční záležitost 
Toto téma jsem si vybrala, protože se ráda dívám na hokej, a ráda bych 
si ho zkusila zahrát. HC Frýdek-Místek je slezský hokejový klub založený 
roku 1976 jako nástupce TJ Válcovny Plechu. Od roku 1991 s výjimkou 
pěti let (2004–2009), kdy klub prodal licenci Salithu Šumperk je 
pravidelným účastníkem 2. ligy. Od sezóny 2015-2016 klub úzce 
spolupracuje z extraligovým celkem HC Oceláři Třinec.  
 
Historie ledního hokeje sahá do poloviny minulého století, kdy se provozoval na přírodní ploše 
poblíž řeky Ostravice. Koncem šedesátých let došlo v důsledku stále se horšících přírodních 
podmínek k zániku organizovaného hokeje. O deset let později byla zahájena výstavba 
otevřené umělé plochy a po jejím dokončení vznikl oddíl ledního hokeje při TJ Válcovny plechu. 
Od 1. 1. 1977 přešla plocha do majetku TJ Slezan a pod tuto jednotu přešel i oddíl ledního 
hokeje s kompletními družstvy dospělých, dorostu a žáků. V návaznosti na stávající zařízení 
došlo k vybudování Víceúčelové sportovní haly, v jejíchž prostorách oddíl ledního hokeje 
působil od 18. 8. 1986. Od svého založení do konce 80. let klub působil střídavě v krajském 
přeboru I. a II. třídy. 
 
Vývoj názvů týmu 

 1976 – TJ VP Frýdek-Místek (Tělovýchovná jednota Válcovny Plechu Frýdek-Místek) 
 1977 – TJ Slezan Frýdek-Místek (Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek) 
 1990 – HC Slezan Frýdek-Místek (Hockey Club Slezan Frýdek-Místek) 
 1997 – HC Frýdek-Místek (Hockey Club Frýdek-Místek) 

Veronika Střebovská, 7.A 
 
 
  



 

 

Má vlast 

Má vlast je cyklus šesti symfonických básní s mimohudební tematikou českého skladatele 
Bedřicha Smetany, inspirovaný českou historií, legendami a krajinou. Jednotlivé části Mé vlasti 
jsou Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník. Jedná se o Smetanovo 
vrcholné dílo, které vzniklo v letech 1874 až 1879, kdy byl již zcela hluchý. 

Smetana začal komponovat první skladbu cyklu – Vyšehrad – koncem září 1874, kdy ještě nebyl 
zbaven sluchu úplně, avšak během října ztratil i jeho poslední zbytky. Skladbu dokončil 1. 
listopadu již jako úplně neslyšící, aniž by se ztráta sluchu, pro Smetanu skličující událost, nějak 
podepsala na jeho práci. Do konce roku 1874 ještě zkomponoval Vltavu, další dvě básně napsal 
následující rok. Zaměstnán prací na jiných dílech Smetana na několik let od tvorby symfonických 
básní s českou národnostní tematikou upustil a vrátil se k ní až v letech 1878/79, kdy vznikly 
poslední dvě skladby Tábor a Blaník, které na sebe úzce navazují. V době vzniku prvních děl 
přitom Smetana ještě neměl jasnou představu o tom, jakou bude mít cyklus konečnou formu; tu 
dostal až se vznikem posledních kompozic. První souborné provedení celého cyklu se konalo 5. 
listopadu 1882 v Praze na Žofíně, jednotlivé symfonické básně však byly nacvičeny a hrány i 
dříve. 

Dílo vzniklo v době dozvuků českého národního obrození, a i když jej zpočátku část české 
veřejnosti nepřijala zcela za své, postupně se z něj stalo jedno z vrcholných děl české klasické 
hudby. Má vlast byla vůbec první nahrávka, kterou zaznamenala Česká filharmonie na 
gramofonovou desku. Každoročně se hraje 12. května, v den výročí Smetanova úmrtí, jako první 
zahajovací dílo na festivalu klasické hudby Pražské jaro. 

Natálie Gajďoková, 7.A 

 

Mňau TV 
Mňau Tv je televizní program. Je o tom, že tam jsou zábavné zvířátka nebo jsou 
tam srandičky se zvířátky. Například: kočky, které zpívají apod. A to nejlepší nejsou 
tam reklam! Je to super televizní program. 
  

Magdaléna Sošková, 6.A 
 
 

Leonardo Da vinci 
Leonardo da Vinci se narodil 15. dubna 1452 v Anchianu u Vinci a zemřel 2. 
května 1519 v Amboisi ve Francii. Měl hodně sourozenců, např. Bartolomeo da 
Vinci, Giovanni Ser Piero a další.  
Proslavil se jako malíř, který namaloval obraz slavné Mona Lisy která vydržela 
až dodnes a není známo, kdo na obrazu vůbec je. Teorie vědců je, že to mohla 
být žena obchodníka s hedvábím nebo také jeho přítel přemalovaný na ženu. 

 
Vojtěch Sýkora, 6.A 

  



 

 

Počítačová hra – NHL 16 
 

NHL 16 nastupuje na ledovou plochu s 
cílem nabídnout nové způsoby hry v 
týmovém podání. V nejoblíbenějších 
režimech pro jednoho hráče najdete nové 
funkce a prvky, všechny hráčské pozice 
doznaly změn v hratelnosti a 
bezkonkurenční prezentace zápasů opět 
navodí skvělou atmosféru.           
 
 Bez ohledu na to, na které pozici hraje 

nebo jaká je jeho role v týmu, má každý hráč vliv na dění na ledě - ať už díky rychlosti, 
technickým dovednostem, nebo fyzickým parametrům. 
 
Bez ohledu na to, jestli hrajete jako útočník, bek nebo gólman, NHL 16 vám nabídne vyvážený 
herní systém, v rámci kterého bude mít hráč na každé pozici úlohu s jednoznačným přínosem 
pro úspěch týmu. Díky inovacím hratelnosti v ofenzivní i defenzivní činnosti získají hráči nové 
způsoby nejen střílení gólů, ale také v tom, jak zabránit ve skórování soupeři. 
 

Matěj Šodek, 6.B 
 

 
 

Počítačová hra - NBA 2K16 

 
NBA je počítačová hra o basketbalu. Tuto hru vytvořily lidé z 2K a moc se jim povedla. Krásná 
grafika, výborná simulace, kariéry a hráče vyrobily podle skutečných sportovců. V kariéře je to 
jiné než v ostatních sportovních hrách například 
od EA SPORTS. Zde si zapnete kariéru, vyberete 
tým, dáte mu jméno a hrajete v NBA. Tvůrci 
přidali do hry ukázky ze skutečné NBA, které 
jsou sice velice dlouhé, ale dávají hře 
atmosféru. Kariéru začínáte hrát za 
středoškolský tým, postupně se zlepšujete a 
hrajete za lepší týmy. Dle mého názoru je tato 
hra kvalitní, proto ji doporučuji koupit.  
 

 
Vojtěch Velebil, 6.A 

  
  



 

 

Zajímám se o historii - 

Československé pohraniční opevnění 
 

Šimon Havránek, 7.A 
 
Československé pohraniční opevnění se budovalo v letech 1935-1938. 
Opevnění se skládalo z lehkých objektů vz. 36 a vz. 37, dále objektu těžkého a dělostřeleckých 
tvrzí. Mezi některými objekty byl překážkový systém, který se skládal z protitankových ježků a 
protitankových příkopů. 
 
Pohraniční opevnění bylo postaveno po celých hranicích k obraně republiky. 
 
Již od počátku vzniku Československé republiky se uvažovalo jakým způsobem zajistit státní 
hranice. V počátcích republiky se na hranicích nacházelo vojsko, které řešilo různé výboje 
skupin, jež nesouhlasily s vytvořením Československa. Byli to především Němci a Poláci.                  
 
Z důvodu střežení hranic i po stránce celní byla v roce 1919 vytvořena nástupnická finanční 
stráž. V roce 1936 vznikl také sbor Stráž obrany státu. V roce 1933, kdy se v sousedním 
Německu stal kancléřem Adolf Hitler, se potřeba ochrany republiky ještě zesílila. Generalita se 
musela rozhodnout, jakou koncepci obrany státu vybere. V úvahu přicházely dvě varianty 
obrany republiky. První variantou bylo vybudování motorizované a modernizované armády, 
která by se přesouvala dle potřeby. Druhou možností bylo zbudovat stálé pevnostní úseky, 
které by se táhly po celé ohrožené hranici. Tuto variantu podporovalo dostatek stavebních 
firem, dobrá surovinová základna ale i reliéf západní části republiky, který krom pohraničního 
pohoří netvořil žádné přírodní překážky. Systém stálého opevnění doporučil i západní 
spojenec – Francie. 
 
Obranná strategie Československa tedy 
spočívala v tom, že by poutala svými 
jednotkami útočící jednotky na linii opevnění, 
do doby zásahu spojenecké Francie. V případě 
útoku Německa, které bylo považováno za 
nejnebezpečnějšího protivníka, by nebyla 
československá armáda ani za pomoci tzv. 
vnitrozemských příček schopná 
organizovaného ústupu na moravsko-
slovenské pomezí, kde měla zaujmout pozice a 
opřít se o bíle Karpaty a Javorníky. 
 
 
  



 

 

Hudba, kterou poslouchám – NICKELBACK 

Dorotka Krečmerová, 7.B 

Nickelback jsou kanadská rocková skupina, která se proslavila v roce 2001 svým pilotním singlem 
„How You Remind Me“ a následným albem Silver Side Up. Kapela prodala celosvětově přes 50 
milionů desek a získala i řadu ocenění, například American Music Award, Juno Awards, nebo MTV 
Video Music Awards. Název kapely byl odvozen, když baskytarista Mike pracoval v kavárně Starbucks 
a vracel lidem peníze z věty: "There is your nickel back."  
 

Členové: 
Chad Robert Turton-Kroeger (*15. 11. 1974) 

Michael Douglas Henry Kroeger (*25. 7. 1972) 
Ryan Anthony Peake (*1. 3. 1973) 
Daniel Patrick Adair (*19. 2. 1975) 

 
Jejich páté album All the Right 
Reasons dosáhlo úspěchu, když prodali 
7,3 milionů kopií v USA a přes 11,5 
milionů na celém světě, čímž se stali 
teprve 16. kapelou v 21. století, kterým 
se podařilo prodat takové množství 
desek. Na albu se vyskytují hity jako 
„Photograph“, „Savinʼ Me“, „Far Away“, 
„If Everyone Cared“ či „Rockstar“, 
kterým se podařilo umístit v první 
dvacítce prestižní americké 
hitparády Billboard Hot 100. Billboard 
Magazine, tvůrce hitparády, prohlásil 
album za „největší rockový počin století“. 
 
 
 

Skupina SLZA 

Slza je nová hudební skupina, která už zaujala celou Českou republiku. 

Mají sice zatím málo písniček, jelikož byla založená teprve před rokem 

a půl, ale myslím si, že bude velice úspěšná. V této skupině vystupují 

hlavně dva zpěváci: Petr Lexa a Lukáš Bundil. Petr Lexa je zároveň taky 

youtuberem. Vystupuje pod přezdívkou Hoggy. Také tímto si získal 

mnoho posluchačů. Největšími hity této skupiny je: Lhůta záruční, 

Katarze, Celibát. 

Vojtěch Velebil, 6.A 

        

 

  

  



 

 

Vojáci Budoucnosti 
 
Jak se podle vás vyvinou vojenské technologie? 
 
Britská armáda už velice dlouhou dobu (minimálně sto let) udává 
trendy do válek. Britové však neustále pracují na nových 
vojenských technologiích, které by se měly dostat do nepříliš 
vzdáleného způsobu vedení války. 
 
Nedávno přísně střežená Laboratoř obranné vědy a technologie 
zveřejnila svoji představu, jak bude vypadat voják v roce 2025. Přezdívá jí Future Soldier Vision 
(vize vojáka budoucnosti) a vychází ze současných trendů v elektronice. Nepůsobí vůbec jako 
přehnané sci-fi, které se nikdy neuskuteční. Je téměř jisté, že takovéto výbavy se brzy dočkají 
všichni pěšáci! 
 
Vize vojáka budoucnosti: 

1. Malá sluchátka zabudovaná uvnitř helmy 
Mají sloužit zejména k nerušené komunikaci mezi vojáky i uprostřed té největší bitvy. Za 
pomoci technologií inteligentních potlačování okolního zvuku chrání před poškozením sluchu 
jako třeba po výbuchu nebo při hlasité střelbě. 

2. Tři kamery na helmě  
Slouží k běžnému obrazu, k termovizi a nočnímu vidění. Její záběry může sledovat buď nositel, 
nebo kdokoli z jeho týmu v přímém přenosu. Podobná maska je i Predátor, tato maska totiž s 
různými režimy pohledu budou mít i vojáci. 

3. Chytré brýle 
Na brýlích s průhledovým displejem má voják zajímavé speciální funkce, jako třeba sledovat 
mapu, pozici týmu a nepřítele nebo záběry kamer průzkumníků dronů. Zároveň si může 
přepínat mezi jednotlivými typy pohledu podle situace (noc, kouř, prach…). 

4. Neprůstřelná vesta  
Neprůstřelná vesta se skládá z několika na sobě položených dílů balistického plátování, což 
zvyšuje pohyblivost. Na podobném principu funguje krunýř článkovců, jako třeba stonožek. Na 
zádech vesty se budou nacházet zabudované baterie, které vojákovi dobijí každý kus 
elektroniky ve výbavě. 

5. Chytré hodinky 
Hodinky sledují momentální zdravotní i fyzický stav vojáka. V případě, že jeden z kolegů bude 
ve stresu nebo začne utíkat, ostatní se to ihned dozvědí. Stejné to je v situacích, kdy mu jde o 
život – medik skrz hodinky dostane informace o tom, koho a kde musí ošetřit. 

6. Tablet s sebou 
Na tabletu má voják k dispozici taktické mapy, instrukce k armádní technice nebo dálkové 
ovládání pro zbraně či drona. Kamery umístěné na dronu pak posílají obraz přímo na displej. 
Odolné armádní tablety nemají problém s Vysokými horky, hlubokými mrazy, bahny a vlhkostí, 
i tvrdými nárazy. 

7. Útočná puška SA80 
Útočnou pušku SA80 používá britská armáda už od roku 1985. Na zbrani toho moc nového 
nevymyslí, na příslušenství ano. Verze roku 2025 proto bude mít digitální hledáček, takže 
všichni vojáci budou mít přehled o zaměřovačích svých spolubojovníků a budou si posílat data 
o poloze nepřítele. 

“Vybral jsem si toto téma, 
jelikož mě zajímalo, jaké 
nové technologie na nás v 
budoucnu čekají, a jak 
budou k užitku vládě.” 

Konrád Neuvirt, 7.A 



 

 

Věděli jste o tom, … 

 

…že jen 2 % žen se považuje za krásné? 

…že dvě třetiny populace nikdy nevidělo na vlastní oči sníh? 

…že srdce ježka bije 300 krát za minutu? 

…že tygři nemají jen pruhovanou srst, ale i kůži pod ní? 

…že když je člověk dobrý lhář, dokáže snadněji rozlišit i lži ostatních? 

…že člověk sní za život zhruba 40 tun potravy? 

…že lidské oko dokáže rozlišit 10 000 000 barev? 

…že Hypopituitarism je vzácné onemocnění, které lidem nedovoluje cítit lásku? 

…že dle jedné studie prováděné u 200 000 pštrosů během 80. let ani jeden nestrčil hlavu do písku? 

…že jen 5 % lidí letělo letadlem? 

…že všechny druhy brouků jsou jedlé? 

…že slovo mat v šachu pochází z perského „Shah-Mat“, což znamená „Král je mrtev“? 

Michael Rozprým, 8.A 

 
k l a d k a s o 

p t g r a m e b 

á d a v ch m t j 

k r g á o a r e 

a á r h r g v m 

n h a a y n a j 

e a v m ch e č e 

w t i t l t n d 

t y t ě o h o n 

o č a l s u s o 

n e c e t s t t 

s t e s t t l k 

í l č o u o e a 

l a a a n t d t 

a k s r a a y r 

 
  

Osmisměrka z FYZIKY 
 
Kladka 
Páka 
Newton 
Dráha                               
Gram 
Tyč 
Gravitace 
Síla 
Váha 
Rychlost 
Těleso 
Čas 
Magnet 
Hustota 
Setrvačnost 
Tlak 
Tuna 
Objem 
Ar 
Ledy 
Jednotka 
 
Tajenka: _____________________________ 

Veronika Střebovská, 7.A 
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Vendula Boučková, 7.B 



 

 

Zajímavé zákony 
 
Je zakázáno vstoupit do britského parlamentu v brnění. (Velká Británie) 
Líbání během přepravy na železnici je přísně zakázáno. (Francie) 
Není dovoleno brát si s sebou lva do kina. (USA, stát Baltimore) 
Je zakázáno přejít ulici po rukou. (USA, stát Connecticut) 
Reinkarnace je bez oficiálního povolení vlády přísně zakázána. (Čína) 
Je zakázáno zabít Yettiho. (Kanada) 
Pokud někomu kupujete bonboniéru, musí vážit minimálně 22 kg. (USA, stát Idaho) 
Do daňového formuláře musíte vyplnit i datum smrti. (USA, stát Minnessota) 
Ptáci mají ze zákona přednost před letadly. (USA, stát Utah) 
Můžete se oženit se svým domem. (USA, stát Wisconsin) 
 

Zvláštní fobie 
 
Fobie (z řeckého fobos) znamená panický a velmi silný strach z nějaké věci. Běžně se můžeme 
setkat s arachnofobií, tedy strachem z pavouků, akrofobií, strachem z výšek, aichmofobií, 
hrůzou z ostrých předmětů, apod. A pak je tu i mnoho velmi zvláštních. Zde je příklad několika 
z těchto podivných fobií… 

… turofobie (strach ze sýra) 
… peladofobie (strach z plešatých lidí) 

… acerofobie (strach z kyselosti) 
… frankofobie (strach z Francouzů) 

… homerofobie (strach z Homera Simpsona) 
… numerofobie (strach z čísel) 

… chrematofobie (strach z peněz) 
… geomelofobie (strach z brambor) 

… xerofobie (strach ze suchých předmětů) 
… aurofobie (strach ze zlata) 
… panfobie (strach ze všeho) 

Michael Rozprým, 8.A 
 

  



 

 

Redakční rada školního časopisu OKOKO vám přeje krásné prázdniny! 


