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Časopis pro žáky 2. stupně ZŠ Ivana Sekaniny, Ostrava – Poruba,  

listopad 2016 – leden 2017 

Také milujete šťastné konce? Těch není nikdy dost!  
 
I kdyţ do konce školního roku zbývá ještě celé pololetí, jiţ teď můţeme říct, ţe se mnohým 
z vás, naši ţáci ZŠ I. Sekaniny, mnohé podařilo. O vašich úspěších svědčí rubrika Střípky 

z naší školy. Ať uţ to byly dílčí úspěchy sportovní, 
výtvarné, výhra v soutěţi ve školním kole, okresním 

kole, krajském, celorepublikovém, pořád je o čem 
psát… Aničce Doudové se podařilo, co si uţ jako 
malá velmi přála – dostat se na střední školu svých 

snů. Ve svém úvodníku k tomuto číslu 
Beznázevníku ale zůstává stále skromná a plná 

odhodlání pracovat na sobě i nadále!  
 
Jako kaţdý deváťák jsem měla moţnost podat si 

přihlášky nejen na dvě střední školy, ale i na dvě střední školy s talentovou zkouškou. Od 
mala jsem měla nějaký ten umělecký talent, a tak jsem si podala přihlášku na ostravskou SUŠ 

na Poděbradově ulici. Ze začátku šlo spíše o zvědavost a říkala jsem si, ţe tím nemám co 
ztratit, ale postupem času se mi začala líbit představa, ţe by se z mého koníčku stala práce, 
která by mě opravdu bavila. A tak jsem se snaţila co nejvíce docházet do výtvarného krouţku, 

abych mohla porotě představit svých dvacet prací, které jsem musela odevzdat k talentové 
zkoušce. Bylo to sice časově náročné, protoţe jsem se mnohdy vracela domů aţ k večeru a 

nemohla jsem se věnovat škole tak, jak jsem chtěla, ale stálo to za to. Po měsíčním čekání 
jsem se konečně dočkala a zjistila jsem, ţe mě přijali a ţe jsem si nevedla vůbec špatně. Tyto 
školy mají obvykle vlastní všeobecné testy a ty nebývají moc obtíţné, protoţe se tady dbá 

hlavně na talent. Přece jenom bych chtěla zkusit i přijímačky na gymnázium, ale s dobrým 
pocitem, ţe uţ jsem přijatá na uměleckou školu a nemusím se stresovat jako moji spoluţáci. 

Pokud máte sportovní nebo umělecký talent, neváhejte tuto moţnost vyuţít, protoţe za pokus 
opravdu nic nedáte, spíš můţete získat.     
          Anna Doudová, 9. B 



 

 
 
 

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY 

 
Olympiáda z českého jazyka 

 
Na sklonku minulého týdne k nám doputovala 
výborná zpráva o úspěchu našich ţákyň devátého 

ročníku, Barbory Smyčkové a Anny Doudové, 
v olympiádě z českého jazyka. Ačkoli opět soutěţily 

dohromady se studenty gymnázií, poradily si skvěle. 
Z celkových 96 účastníků a se 7 gymnazisty za sebou 
obsadila Barbora Smyčková 19. – 25. místo a Anna 

Doudová 35. – 44. místo. Opět ukázaly, ţe máme 
šikovné ţáky. 

 
Okresní kolo dějepisné olympiády 
 

Dne 16. ledna 2017 reprezentoval naši školu v okresním kole dějepisné olympiády ţák 8. B – 
Oldřich Janků. Tento ročník dějepisné olympiády byl zaměřený na Marii Terezii – ţenu, 

matku, panovnici, tedy na období vlády Habsburků v 18. století. Přestoţe se jedná o období na 
události velmi bohaté, Olda se připravil pečlivě. Z přihlášených 40 soutěţících ze základních 
škol a víceletých gymnázií obsadil hezké 24. místo. Blahopřejeme a věříme, ţe se příští rok 

olympiády opět zúčastní. 
 
Olympiáda v anglickém jazyce 

 

V úterý dne 17. 1. 2017 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Ţáci všech 

ročníků druhého stupně změřili své síly hned v několika dovednostech. Začali poslechovým 
cvičením s porozuměním a pokračovali přípravou na mluvený projev na zadané téma. Před 
komisí pak plynule na vybrané téma pohovořili. Jak to vše dopadlo? 

V kategorii mladších ţáků druhého stupně zvítězil Kristián Hranický z třídy 7. B, na druhém 
místě skončil Marek Ganišin z 6. C a na třetí příčce se umístila Klára Janšová z 6. B.  

V kategorii starších ţáků druhého stupně nás v okresním kole bude reprezentovat Sofie 
Glacová z 9. A. V této kategorii byla letos znát obzvlášť silná konkurence. Na druhé příčce se 
umístila Eva Lasáková z 9. A a třetí místa byla udělena hned dvakrát: Anně Doudové z 9. B  



a Barboře Navrátilové z 8. B. Vítězům gratulujeme a přejeme jim mnoho štěstí do dalšího 

kola soutěţe. 

V pondělí 13. 2. Budeme drţet palce našim reprezentantům v okresním kole olympiády 
v anglickém jazyce. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Školní turnaj žáků 8. a 9. tříd 

V úterý 31. ledna se uskutečnil oblíbený školní turnaj, ve kterém si změřila své síly 
v přehazované nejprve děvčata, a poté se chlapci utkali ve florbalu. Vybraná druţstva 

z jednotlivých tříd se utkala kaţdý s kaţdým. 
 
Jak to všechno dopadlo? V přehazované vyhrály dívky z 8. A, velká gratulace, a na krásném 

druhém místě skončila děvčata z 8. B, která získala v turnaji stejný počet bodů, a tak  
o vítězství rozhodlo aţ skóre vzájemného zápasu 15:13. Třetí místo obsadila třída 9. A  

a bramborovou medaili získala 9. B. 
 
Ve florbalovém turnaji se zrodilo velké překvapení, kdyţ chlapci z 8. A porazili své starší 

spoluţáky z 9. tříd a vybojovali turnajové  prvenství. Chlapci, i Vám patří velká gratulace. 
Druhé místo obsadila 9. B, třetí 9. A a bramborová medaile zbyla na 8. B, chlapci, hlavu 

vzhůru, hráli jste dobře! Blahopřejeme! 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Zlomkový král 

I letos proběhla v sedmých třídách tradiční 
soutěţ známá pod názvem „Zlomkový král“. 

Během 40 minut se ţáci snaţili vypočítat co 
nejvíce příkladů týkajících se učiva o zlomcích. 

Příklady byly dle náročnosti bodově 
odstupňovány, tudíţ si ţáci mohli sami zvolit  
i náročnost příkladů. Komu tedy taktika vyšla 

nejlépe a ve zlomkovém království se pohybuje 
jako ryba ve vodě?  Ze 45 soutěţících titul 

„Zlomkový král“ získal Jaroslav Ščotka za 7. B! 

Pořadí: 

1. Jaroslav Ščotka             7. B        35,5 bodů 

2. Ondřej Foltín                7. B        29 bodů 
3. Adam Hráček               7. A        27,5 bodů 

 
 

Mladí chemici opět úspěšní 

Jiţ čtvrtý rok naši ţáci úspěšně reprezentují školu v soutěţi 
„Hledá se nejlepší Mladý chemik ČR“. Nejinak tomu je i letos. 

V úterý 13. 12. se naši tři chemici zúčastnili teoretické části 
krajského kola této soutěţe. Ze 136 soutěţících se kluci 
objevili mezi 31 postupujícími. Roman Skřípek, Václav 

Namyslo i Patrik Škuta z 9. A nás budou reprezentovat 
v praktické části této soutěţe. Děkujeme jim za reprezentaci 

školy a budeme jim 27. ledna drţet pěsti! Snad se brzy 
dozvíme skvělé zprávy! 

Chemie opět v akci na 
Wichterleho gymnáziu!!! 

Ve čtvrtek 1. 12. ţáci z 
chemického krouţku navštívili 
laboratoř Wichterlova gymnázia 

 v Ostravě-Porubě. Opět bylo na 
programu chemické praktické 

cvičení. Tentokrát ţáci termicky 
rozkládali manganistan draselný, 
dokazovali vzniklé produkty, 

upevnili si učivo o indikátorech a na závěr si vyrobili sliz. Tato akce byla opět jednou z aktivit 
našeho celoročního projektu „Nedělejme z toho vědu“, který mimo jiné rozvíjí znalosti  



a dovednosti nadaných ţáků a ţáků s mimořádným zájmem o přírodní vědy. Tento projekt byl 

financován Statutárním městem Ostrava. 

Noví studenti přírodovědné univerzity? 
 

Nééééé. …. To byla jen další akce v rámci našeho 

projetu „Nedělejme z toho vědu“, který rozvijí znalosti  
a dovednosti ţáků s velkým zájmem o přírodní vědy. 
Tentokrát hrála prim CHEMIE! V úterý navštívili 

někteří ţáci naší školy Přírodovědeckou fakultu 
Ostravské univerzity. Nebyla to jen tak nějaká exkurze! 

Ţáci dostali ochranné pláště a hned do práce! Při 
laboratorním cvičení si vyzkoušeli určování pH látek 
nejen chemických, ale i látek z běţného ţivota – 

kyselého mléka, vody se šťávou, minerálky, kofoly, 
vody s jarem, roztoku pracího prášku. V další části si 

naši chemici zopakovali zásady filtrování za pouţití 
filtračního papíru a aktivního uhlí. A nakonec se stali  
i mistry v pipetování!  Jiţ za necelé dva týdny se naši 

malí badatelé opět vypraví do laboratoře-  tentokrát  
na Wichterlovo gymnázium.  A o tom Vám rovněţ 

přineseme zprávu. Vědě zdar a chemii zvlášť! 

Ohlédnutí se za Vánocemi, čertem a Mikulášem 

Vánoce společně 

 

 

Ve středu 21. 12. proběhla společná předvánoční akce 
prvňáčků a deváťáků. Malí kamarádi si vyrobili s pomocí 
svých velkých kamarádů vánoční svícen. Po této pracovní 

činnosti se všichni přesunuli do našeho vánočně 
vyzdobeného atria. Tam si vyprávěli o vánočních zvycích 

a společně si zazpívali několik koled. Bylo moc pěkné se 
na ně dívat! 

 

 

 

 

 

http://zssekaniny.rajce.idnes.cz/Vanoce_spolecne/
http://zssekaniny.rajce.idnes.cz/Vanoce_spolecne/
http://zssekaniny.rajce.idnes.cz/Vanoce_spolecne/
http://zssekaniny.rajce.idnes.cz/Vanoce_spolecne/


Čertoviny s Mikulášem 

Jako kaţdý rok, tak i letos se na svátek  
sv. Mikuláše objevily v naší Sekanince postavy 

Mikulášů, čertů a andělů. Letošní Mikuláši, 
andělé a čerti byli velmi vydaření. Mikuláši byli 
důstojní, andělé kouzelní a čerti přiměřeně 

divocí. 

Na Mikuláše prostě na Sekanince panovala 

dobrá nálada. 

 

 

Obrazárna 

Završením projektu Objevy, návraty a příležitosti se stala vernisáţ a výstava 

prací Obrazárna ve vestibulu školy. Vernisáţ mohli navštívit ţáci, jejich rodiče či kamarádi. 

Vybrány byly nejlepší práce, které vznikaly v rámci projektu. Prezentovány byly i výsledky 

tvůrčích dílen – městečko, které vzniklo v rámci workshopu Postav si své městečko, a plátna, 

která ţáci vytvořili během akce s názvem Maluj jako Picasso. Vernisáţ obsahovala i kulturní 

program, který zajistili ţáci. Jednalo se o recitační i hudební vystoupení tematicky propojené  

s oblastí výtvarné kultury. Součástí programu byla projekce fotek z jednotlivých částí 

realizovaných v rámci projektu. Následně měli návštěvníci moţnost si díla prohlédnout.  

Z výstavy účastníci odcházeli s dárečkem, jenţ vyrobili sami ţáci. 

  

 

 

http://zssekaniny.rajce.idnes.cz/Certoviny_s_Mikulasem/
http://zssekaniny.rajce.idnes.cz/Obrazarna/
http://zssekaniny.rajce.idnes.cz/Certoviny_s_Mikulasem/


Etwinning na Sekanince 

 

Před dvěma lety navázala naše škola poprvé 

mezinárodní spolupráci s evropskými školami 
v rámci hodin anglického jazyka. I v letošním 

školním roce se mohou někteří ţáci těšit na 
eTwinningové projekty.  Letos jsme získali 
certifikát eTwinning Label za schválený 

projekt Step into friendship, na kterém 
spolupracuje skupina vybraných ţáků  

6. ročníku spolu s francouzskou a italskou 
školou. Cílem tohoto projektu je navázání 
přátelství s ţáky z daných zemí a snaha  

o zvýšení povědomí o evropské 
sounáleţitosti.  Spolupráce s našimi zahraničními partnery pomáhá našim ţákům  odbourat 

ostych komunikovat v anglickém jazyce. 
 
Naše škola také získala certifikát eTwinning Label za schválený projekt National 

superstitions across Europe . Na tomto zajímavém projektu spolupracuje skupina vybraných 
ţáků 7. ročníku spolu se školami z Turecka, Polska, Španělska, Ukrajiny, Rumunska  

a Chorvatska. Jak uţ název napovídá, hlavním cílem našeho projektu je získání povědomí  
o  různorodých evropských kulturách. Ţáci se 
zabývají národními pověrami a zvyky nejen  

o Vánocích. Čekají je zajímavé úkoly, které je 
mohou jen obohatit. Dalším cílem tohoto 

projektu je navázání přátelství s ţáky z cizích 
zemí, ale také snaha o zvýšení povědomí ţáků 
o hodnotách jiných kultur. Tento projekt rovněţ 

slouţí k zlepšení a upevnění jazykových a ICT 
dovedností ţáků. 

V prosinci úspěšně zvládli jiţ dva úkoly a 
v novém roce nadále pokračují ţáci v rámci 
výuky anglického jazyka v eTwinningových 

projektech. Dalším úkolem bylo představit svým 
zahraničním kamarádům tradice českých Vánoc. 

Také se zaměřili na pověry spojené s těmito 
svátky. 

A práce v  eTwinnigových projektech dále pokračují. Ţáci 6. ročníku dokončili svůj čtvrtý 

úkol, ve kterém představili naši školu. Ţáci 7. ročníku se ve svém projektu zabývají tradicemi 
a pověrami svých zemí. Ve třetím úkolu vysvětlili svým evropským partnerům, jak v češtině 

můţeme vyjádřit frázi hodně štěstí. 

 

V měsíci březnu nás čeká, ale již dnes se všichni těší na talentovou soutěž 

Sekaninka má talent! 

http://www.sekaniny.cz/?attachment_id=23987
http://www.sekaniny.cz/?attachment_id=23987


Z žákovských prací - Limerik 

Napříč ročníky druhého stupně měli ţáci moţnost vyzkoušet si samostatně tvořit limeriky. 
Tentokrát na téma nakupování. Krátké ţertovné básničky, pocházející z univerzitního města 

v srdci Irska, se skládají z pětiverší. Schéma rýmu AABBA, přičemţ řádky 1. 2. a 5. verše 
bývají většinou osmislabičné, 3. a 4. bývají většinou pětislabičné. Posuďte sami, jak se ţákům 

druhého stupně letos podařily.  

 

 

Pavla Bergerová, 7. A 

V obchoďáku plno lidí, 
nakupují, co kde vidí. 
Slevy, které lákají,  

klidu jim moc nedají.  
V obchoďáku plno lidí. 

 
Jakub Černín, 7. A 

Brigádu měl mladý Bread 

v obchodním domě Albert. 
Prodal jeden shnilý grep 

a vyhodili ho hned. 
Ten náš skvělý Bread. 
 

Dominik Kališ, 7. A     Adriana Pardylová, 8. A 

Byla jednou jedna Hruška    Kdyţ Kaufland slevy vyhlásí, 

a v ní slouţila známá sluţka.    Důchodci hned peněţenky vytasí. 
Prodávala banány,     I kdyţ nemají vţdy bystré hlavy, 
dokonce i salámy.     před sedmou ranní jiţ tvoří davy. 

Byl to přece obchod Hruška!    To je tak, kdyţ se slevy vyhlásí. 
 



Barbora Smyčková, 9. A 

Vyrazila nakupovat, 
manţel musel potvrzovat. 

Peníze jen fičely,  
manţílek je zničený. 
Půjdeme zas nakupovat. 

 
Sofie Glacová, 9. A 

Nákupní horečka začíná, 
kaţdý své úspory načíná. 
Lidé šílí a blázní, 

raději jedu do lázní. 
Nákupní horečka začíná. 

 
Tereza Musilová, 8. A 

Máme rády nákupy, 

Sejdu se s holkama do kupy. 
Nakupujem do večera, 

máma prý se rozbrečela. 
Ach, ty naše nákupy.  
 

Filip Klemens, 8. A 

Nakupování je nejhorší věc na světě, 

nesnáším, kdyţ jsem s mamkou někde ve světě. 
Dvě hodiny, tři hodiny uţ jsou v tahu, 
aţ mě bolí břicho z hladu. 

Nakupování, to je ta nejhorší věc na světě! 
 

Karolína Čepková, 8. A 

Nákupy jsou skvělá věc, 
tohle není ţádnej kec.  

Kosmetika, různé zboţí 
ve vozíku uţ se mnoţí. 

Jsme bez peněţ nakonec! 
 
Adéla Hrdličková, 8. A 

Mám ráda nakupování, 
nikdo mi v tom nezabrání. 

Prý mám zkusit jogging, 
ale já mám radši shopping! 
Ne, ne, nikdo mi v tom nezabrání. 

 

Adéla Hrdličková, 8. A 

To jsou ale slevy, 
obchod se brzy dočká mé návštěvy. 
Je tady o vše, o čem jsem snila, 

jen musím zhubnout nějaká ta kila. 
Ale ano, dočká se mé návštěvy. 

 
 



Lyžařský kurz Filipovice 2017 
 

Lyţařský výcvik se tento školní rok konal v týdnu od 23. 1. do 27. 1. v Filipovicích a účastnili 

se ho ţáci převáţně 7. ročníku. O své záţitky z lyţařského kurzu se s námi rozhodli podělit. 
Počasí jim vyšlo, sněhu byl dostatek, všichni se naučili lyţovat i jezdit na snowboardu. Nikdo 

si nic nezlomil a kaţdý den strávený na čerstvém vzduchu se počítá … 
 
 

Pondělí 
Je PONDĚLÍ 23.1.2017 a my jsme vyrazili autobusem do Jeseníků na lyţařský kurz. Při jízdě 

jsme neseděli na sedadlech příliš klidně, protoţe jsme se všichni těšili, aţ tam dojedeme.  
Po téměř dvou hodinách jsme dorazili na místo. I kdyţ byl u autobusu při vyndávání věcí 

chaos, stihli jsme si prohlédnout krásnou krajinu, která se před námi najednou rozprostřela. Po 
namáhavém vybalování věcí do rozdělených pokojů a vydatném obědě, jsme odpočívali. 
Lyţování bylo super, ovšem nemám ponětí, jak popsat průběh odpoledne stráveného na 

sjezdovce. Kdyţ jsme snědli výborný oběd, usínali jsme na odpolední přednášce. Byli jsme 
unaveni, ale spokojeni. Následně jsme se odebrali k večerní hygieně, ale někteří ještě 

navštěvovali své kamarády na jiných pokojích. 
 

Úterý  
Ráno v 7:15 nás vzbudila paní učitelka Teichmanová se slovy: „V osm hodin je snídaně, tak 

se připravte.“ Nachystali jsme se a vyrazili ven z naší chatky směrem do hotelové restaurace. 
Vešli jsme, zabrali si místa, sundali si bundy a vrhli se na teplý čaj a jídlo. Po snídani jsme se 
šli obléknout do lyţařského oblečení. Došli jsme na smluvené místo ve správný čas a naši 

skvělí instruktoři si nás spočítali a mohli jsme vyrazit ke kopci. Z garáţe jsme si vzali jak 
lyţe, tak i snowboardy a šli jsme se dál rozcvičit. Pár cviků na zahřátí. Učitelé fotí jako  

o ţivot. Rychle vzít lyţe a hybaj lyţovat. Po úmorném výkonu jsme dostali zaslouţený oběd  
a potom jsme se odebrali na pokoj k odpolednímu klidu. Pár spoluţaček šlo na chlapeckou 
chatku, prý kvůli Wi-Fi, protoţe k nám dosahovala velmi slabě. Zbytek zůstal na chatkách. 

Vyprávěli jsme si nedávno proţité záţitky při sjíţdění svahu. Po odpoledním klidu jsme se 
opět odebrali na kopec a lyţovali jsme do konce svých sil. Kdyţ uţ nastal čas, vrátili jsme se 

zpět do chatek a šli jsme na večeři. Po večeři jsme obsadili společenskou místnost v chlapecké 
chatce a s paní učitelkou Teichmanovou jsme si zahráli hry. Samozřejmě nesměla chybět ani 
hra týkající se čísel. Po hrách jsme měli ještě čas navštívit své kamarády a kamarádky  

na pokojích, ale pak uţ jsme se připravovali na večerku v deset hodin. Jakmile se zhaslo, 
začala otravně praskat stěna, jako by v ní krysy hrabaly tunel.  Proto si jedna z našich 

spoluţaček před spaním neodpustí hlášku: “Nemáte někdo sýr?“ Načeţ celý pokoj lehne 
smíchy. Pak se ale všechny uklidníme a pokoj zahalí ticho. (Samozřejmě aţ na naši 
upovídanou stěnu.) Chvíli to sice trvá, ale všichni jsme unášeni do říše snů… 

 

Středa 
Bylo 7:15 ráno a my jsme se jako kaţdý den připravovali na snídani. V 8:00 hodin jsme šli  
na snídani, tam nám řekli, ţe na svah půjdeme v 8:45. Na svahu jsme lyţovali do 11:30. 

V 12:00 hodin jsme se vrátili do hotelu, kde byl nachystaný oběd. Do 14:00 jsme odpočívali. 
Poté jsme šli opět na svah. Do večeře, která byla v 18:00, jsme si dělali, co jsme chtěli.   

Po večeři si nás zavolal pan učitel Chytil do společenské místnosti v chlapecké chatce. Měli 



jsme přednášku o lyţařské a snowboardové výstroji a výzbroji. Po přednášce jsme šli  

na pokoje a v 22:00 byla večerka. 

 
 

Čtvrtek 
Čtvrteční ráno bylo jako kaţdé jiné. Vstali jsme a šli se nasnídat. Po snídani jsme měli 

půlhodinku na to, abychom se převlékli do lyţařského oblečení. Dopolední lyţování jsme si 
vţdycky uţívali nejvíce. Po obědě jsme vymýšleli, co připravíme na večerní program. Kaţdý 
si měl vytvořit ve skupinkách nějakou zábavu pro ostatní. Při odpoledním lyţování jsme si 

pořádně zalyţovali, jelikoţ to byl poslední den před odjezdem. Po večeři kaţdý zabavil svou 
hrou ostatní ţáky, učitele i instruktory. Večer jsme se mohli začít balit, ale nikomu se 

nechtělo. Všichni si chtěli povídat o tom, co se jim za celý lyţák přihodilo. 
 

Pátek  
A nastal den odjezdu. Ráno jsme vstávali o něco dříve neţ obvykle. Ještě před snídaní jsme si 
částečně sbalili. Aţ po snídani jsme dobalili všechny naše věci a odnesli je do společenské 

místnosti. Jelikoţ jsme se přes týden zdokonalovali v jízdě na lyţích nebo snowboardu, 
museli jsme dnes na závodech porovnat naše schopnosti. Závodili jsme ve slalomu. Jezdilo se 

nám dobře, protoţe sjezdovka nebyla zmrzlá. Po obědě jsme všechny tašky a lyţe nebo 
snowboardy naloţili do autobusu a vyrazili jsme. Uţili jsme si krásný lyţák, ale ten je uţ 
bohuţel u konce. Na těchto pět dní budeme ještě dlouho vzpomínat. 

 
 

 

 
 
 

 
 



Bára Smyčková přemýšlí o své budoucnosti 
 
 

Blíţí se nám přijímací řízení na střední školy, deváťáci budou muset učinit ţivotní rozhodnutí, 
na jakou střední školu se přihlásit. Já osobně se hodlám přihlásit na školu se zaměřením  

na cestovní ruch, proto jsem se rozhodla zjistit si více informací a vyzpovídat bývalou 
studentku VŠB TU, Janu Buroňovou, která se cestovnímu ruchu věnuje a nyní pobývá 
v Americe. 

 
Jani, ty tedy hlídáš děti v Americe, že? 

Ano, starám se tam o ně. 
Jak jsi došla k tomuto nápadu?  

Minulý rok jsem pracovala 3 měsíce ve Skotsku a hodně mě to tam nadchlo. Jednu dobu jsem 

si myslela, ţe bych tam mohla dokonce i začít studovat, ale jelikoţ jsem byla přijata  
na vysokou školu v ČR, vrátila jsem se domů. Po dvou následujících měsících strávených 

doma jsem si řekla, ţe vysoká škola pro mě zatím není. Moc jsem se chtěla podívat do jiných 
částí světa. Nevěděla jsem, ţe budu dělat přímo au-pair, jen jsem chtěla vycestovat. Najela 
jsem tedy na internet…. 

Jak dlouho tam budeš a v jakém státě jsi? 

Bydlím ve státě New York, a jelikoţ se jedná o výměnný pobyt, musím zůstat nejméně rok. 

Zpět domů bych se měla vrátit v září 2017, ale moţná si pobyt prodlouţím. 
Co ti tento pobyt zatím přinesl? 

Co mi přinesl? Určitě zlepšení angličtiny, jsem více soběstačná, sebevědomá, protoţe se 

musím spoléhat sama na sebe. Samozřejmě také nové kamarády z Čech i z celého světa. Nyní 
vidím Ameriku takovou, jaká opravdu je. 
Stýská se ti po rodině, kamarádech, prostě po domově? 

Jelikoţ teď byly Vánoce, dolehlo to na mě, ale jindy aţ zas tak moc ne. Divím se, ale jsem 
ráda, kdyţ se mi ozvou. 

Takže jsi Vánoce slavila s rodinou? 

Ano, kdyţ si má rodina rozbalovala dárky, byla jsem vlastně s nimi – přes Skype. 
Rozumíš si s dětmi, které máš na starost? 

Jak kdy, je těţké být s dětmi, které ze začátku moc neznáš. Mám je ráda, ale občas mě štvou, 
třeba kdyţ mi vezmou mobil a píšou uráţlivé zprávy mému bratrovi. Ale uznejme, jsou to 

přece děti. 
Myslíš, že se ti hodně zlepšila angličtina? 

To určitě ano. 

Co děláš, když zrovna nejsi s dětmi? 
Nejčastěji chodím do fit centra, kdyţ mě teda děti moc neunaví. Často jezdíme 

s kamarádkami na oběd nebo na kávu. Ale stejně je mou nejoblíbenější činností odpočívání  
a lenošení. 
Jak se ti líbí Amerika? 

Jak uţ jsem zmiňovala, připadá mi úplně jiná neţ v mých představách. Lidé, kteří zde nebydlí, 
tvrdí, jak je skvělá. Kdyby tady bydleli, uţ se jim zas tak úţasná zdát nebude, je to věc 

názoru. Bydlet bych zde nechtěla. Mentalita lidí je strašná, výchova dětí se mi taky nelíbí, 
Amerika je pro mě pouze na cestování. 
Co hodláš dělat, až budeš zpátky doma? 

Nad tím jsem zatím moc neuvaţovala, jelikoţ si pobyt nejspíš prodlouţím. Nejspíš si budu 
chtít najít práci nebo studovat nějaký obor, který by mě naplňoval. 

 
Barbora Smyčková IX.A  



Co vás zajímá 
 

Literárně-dramatický obor 
Kde: Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413 

Vyučující: E. Dusová 

Kdy: moţnost přihlásit se je vţdy na konci pololetí 

 

Tento obor je nejvhodnější pro ty ţáky, kteří by rádi podali přihlášku na střední a později i na 

vysoké školy s uměleckým zaměřením nebo na konzervatoře. 

Poskytne vám nejen materiál a přípravu ke zkouškám, ale také uţitečné zkušenosti v budoucí 

kariéře. 

Pokud se na uměleckou školu nechystáte, ale chtěli byste pouze zlepšit své komunikační  

a další schopnosti, poté se můţete ke konci kaţdého pololetí přihlásit na jeden či více oborů. 

Ţáci zde studují z velké části proto, aby získali v různých oborech dovednosti pro potěšení  

a pro radost ze svých pokroků a schopností. 

Výuka v literárně-dramatickém oboru je z velké části skupinová, nevyţaduje mnoho 

individuálních cvičení, avšak některé předměty to vyţadují. 

Do tohoto předmětu zasahují také recitační soutěţe a různé přednesy před publikem, kterých 

se budete pravidelně účastnit. 

Doufám, ţe se vám některý z oborů zalíbí a bude vás bavit tak, jako baví mě. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

         Eva Lasáková, 9. A 
 



Kroužky na naší škole 
 

Cambridge certificate STARTERS and MOVERS 

Jiţ v minulém školním roce měli převáţně mladší ţáci druhého stupně naší školy moţnost 
zapojit se v krouţku s anglickým názvem MOVERS k přípravě na tzv: cambridgské zkoušky. 

Nakonec tyto zkoušky skládali jen nanečisto, ale mnozí i tak dosáhli výborných výsledků. 
V letošním školním roce zájemci o tento krouţek pracují na přípravě ke sloţení zkoušky 
s názvem Movers a na prvním stupni – Starters. V dalším školním roce se budeme snaţit 

otevřít i anglický krouţek Flyers pro ţáky 7. – 9. tříd. Kopii originálu certifikátu si pak mohou 
přiloţit k přihlášce na střední školy… 

 
Fotografie absolventů loňského kurzu: 
 

 
 
Forografie z činnosti  krouţku letos: 

 

 



 
 

 
 

 
Příště nás čeká exkurze do dalších krouţků na naší škole. 

A co zajímá Vás? Co rádi děláte odpoledne po škole? 
Sportujete? Vzděláváte se? Tvoříte? Vaříte? 

 

 

 
 
 

 



Obrazem – nástěnky odborných učeben 

 
Jistě jste si všimli, ţe se naše škola neustále mění a vylepšuje. Většinou za těmito změnami 

stojí pan školník a pak také vyučující, kteří pracují na celkové pozitivní atmosféře naší školy. 
Tentokrát jsme se v rubrice „Obrazem“ zaměřili na nástěnky před odbornými učebnami, které 

ţákům umoţňují zajímavým způsobem trávit čas před začátkem další vyučovací hodiny.  
V poslední době se to na nich hemţí i soutěţemi a nápady. Posuďte sami: 
 

Nástěnka u přírodovědné učebny 

Je informativní, slouţí pro lepší orientaci v  přípravě na biologickou olympiádu, biologickému 
krouţku, online soutěţi Science games, které se účastní zájemci 2. stupně a prezentuje také 
různé přírodovědné zajímavosti. 

 

Další nástěnka je věnována chemii – nemohou zde chybět: periodické tabulka, chemické vtipy 
a hádanky 

 



Nástěnka před kabinetem matematiky 

Nástěnka nese název Hádankářská liga – kaţdý týden zde bývají vyvěšeny logické úvahy, 
ţáci vhazují do krabice odpovědi, sbírají body. Výsledky, které jsou uvedeny na fotografii, 
shrnují výsledky za první pololetí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástěnka před učebnou fyziky 

Nástěnka je věnovaná soutěţi v odbíjení míčku na ping-pongové pálce, fotokvízu a fotosotěţi. 

Ping-pong bude ukončen ke Dni otevřených dveří. V soutěţi Fotokvíz právě běţí 2. kolo,  
1. kolo má tři vítěze – M. Poštulkovou, E. Hradilovou a V. Namyslovou. Fotosoutěţ byla 
vyhlášena na téma: 

„Já ve stavu 
beztíţe“ – vyskoč a 

nechej se při tom 
vyfotit. 

 
  



 
 

Nástěnka před učebnou cizích jazyků 

 

Tato nástěnka je momentálně věnována soutěţi v prezentaci ţáků 7. ročníků. Tato je 
věnována jejich představě o budoucnosti. Nejlepší práce poputují elektronicky na adresu 
Oxford University Press. V současné době si můţete prohlédnout práce ţáků 7. A a 7. B. 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Pozor, je tu komiks!!! 

 
Aneta Barabášová z 6. B, jedna z výherců ankety Maluj jako Picasso, si pro náš časopis 

připravila pár obrázků – překresleno z Deníku malého poseroutky 10 s podtitulem Staré dobré 
časy. 
 

 
 

 
 



 



Redakce časopisu Beznázevník Vám přeje mnoho dalších úspěchů ve všech 

možných soutěžích, radost z nakupování, mnoho šťastných konců, nejlépe 
již však konec zimy 
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