
BEZNÁZEVNÍK 
Časopis  II.  stupně  ZŠ  I.  Sekaniny 

ČERVEN  2018  

02  
Událost i  ve  škole  

CO NAJDEY
UVNITQ? 

03  
Rozhovor  s  osobnost í  

04

Nepište  do  šupl íku ,

pište  do  Beznázevn íku  

Prázdniny jsou za dveRmi 
SLOVO REDAKCE 

I v tomto čísle našeho časopisu jsme si pro vás připravili plno

zajímavostí.  Nechybí  události ve škole,  které  rekapitulují,  co nového

událo na "Sekanince".  A není  toho nikdy málo.  Zároveň  si rádi

připomeneme vaše úspěchy,  kterých stále přibývá.  

Nesmíme zapomenout na prostor pro vaši autorskou tvorbu (vždyť  i

Karel Čapek musel nějak začínat),  zastoupena je básněmi i příběhy a

těší  nás,  že ji můžeme doplnit i vašemi ilustracemi.  

Těšte se i rozhovory s osobnostmi školy.  Prostě  náš  Beznázevník se

rozrůstá.  

Červnové  číslo znamená poslední  v tomto školním roce.  Zároveň  se s

tím pojí  plno dalších věcí.  Uzavírání  známek,  plno povinností,

očekávání  vysvědčení  a přece očekávání  prázdnin!  Léto,  slunce,

voda...,kdo by se netěšil!  Proto vám naše redakce přeje úspešné

završení  školního roku a pohodové  prázdniny.  



Ozdravný pobyt
MGR.  MIROSLAV CHYTIL

Ve dnech 3.  4.  –  16.  4.  2018  se 47  žáků  8.  ročníku ZŠ I.  Sekaniny v

Ostravě  –  Porubě  zúčastnilo ozdravného pobytu v hotelu Permoník v

Novém Hrozenkově  v překrásném údolí  Vsetínské  Bečvy mezi

hřebeny Beskyd a Javorníků.  

Program ozdravného pobytu byl velice pestrý.  Během 14  dnů  jsme

navštívili ZOO a zámeček ve Zlíně  –  Lešné,  2  krát plavecký  bazén ve

Vsetíně  a 3  krát saunové  centrum v hotelu Permoník.  

Podnikli jsme 2  celodenní  turistické  výlety:  na Kohutku a Portáš  v

Javorníkách a na Soláň  v Beskydech.  

Žáci vyslechli 2  přednášky od profesionálů  z Horské  služby Beskydy a

CHKO Beskydy.  

Také  nás navštívili hvězdáři z Centra tmavé  oblohy –  Beskydy,  kteří

pro nás připravili program Večer pod hvězdami.  

V rámci celého pobytu jsme se zaměřili na brannou tematiku,  žáci se

naučili střílet ze vzduchové  pušky,  orientovat se pomocí  buzoly na

mapě  i  v terénu a používat Morseovu abecedu.  

Samozřejmostí  byly každodenní  sportovní  aktivity (ranní  rozcvička,

kopaná,  florbal,  míčové  hry),  které  přispěly ke zvýšení  fyzické

zdatnosti dětí.  

Dále žáci plnili různé  úkoly a soutěžili mezi sebou v zajímavých

hrách,  rozděleni do 8  družstev.  Na konci ozdravného pobytu se

stanovilo celkové  pořadí  a všichni žáci byli za svou snahu a píli

odměněni.  

Přirozenou součástí  pobytu byla výuka –  především hlavních

předmětů  –  matematika,  český  jazyk,  anglický  jazyk,  chemie a

přírodopis.  

Domnívám se,  že ozdravný  pobyt byl velice dobře připraven a

realizován a žáci si z něj odnesou mnoho pozitivních poznatků  a

zážitků.  

Projekt Krokus vrcholí 

V posledních dnech k nám přišlo jaro, vtrhlo

s nebývalou silou, aby se popralo s otálející

zimou. Ožil také náš školní pozemek. Na

rašící plevel se vrhly pod vedením Mgr. A.

Moravce drobné dětské ruce a začaly

osvobozovat rašící květy krokusů. Žlutá

kvítka, zasazená v loňském podzimu,

vyrašila a na trávníku se nám rozsvítila žlutá

Davidova hvězda. Tímto vyvrcholil projekt

Krokus, ve kterém jsme si připomínali

dětské oběti holocaustu. Co byl holocaust,

již naši žáci vědí. Teď se dočkali za svou

práci i odměny v podobě žlutých květů. 



V soutěwi Nebuď LAMA,
buď eco-friendlyさ
zvítězila naZe Zkola!!! 
MGR.  VÍT  GORŠANOV

Statutární  město Ostrava vyhlásilo soutěž  pro žáky ostravských

základních škol s názvem Nebuď  LAMA,  buď  eco-friendly.  Akce byla

součástí  kandidatury Ostravy na Evropské  zelené  město 2020.  Děti

měly za úkol natočit videospot nebo připravit prezentaci,  slideshow

či animaci na jedno z daných témat:  

Můj domácí  recyklovaný  výrobek.  

Používám výrobky,  které  nejsou náročné  na výrobu a jdou snadno

recyklovat.  

Co by EkoLAMA nikdy nedělala?  

Nejlepší  eco-friendly rekLAMA nejen pro LAMY.  

Jak by vypadal ideální  svět,  kdyby lidé  nebyli lamy a starali se o

přírodu kolem sebe?  

Nejsem LAMA,  neplýtvám.  

V soutěži nás reprezentovaly dva týmy,  jeden z osmého a jeden z

šestého ročníku.  A osmáci byli nejlepší!  Adam Juřica a Michal Kozar,

autoři spotu „Co by ekolama nikdy nedělala“  získali 1.  místo v

hodnocení  odborné  poroty.  Oba mladí  eko filmaři se tak mohou

radovat z iPadů  a pro svoji třídu navíc získali i finanční  příspěvek na

školní  výlet pro celou třídu.  Navíc škola obdržela z rukou náměstka

primátora ing.  Vladimíra Cigánka hlavní  výhru –  Realizaci studie

komplexní  obnovy školy s využitím chytrých řešení.  

Oběma našim žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou

reprezentaci školy.

Již  potřetí  „na

bedně“!

MGR.  EVA REIMEROVÁ  

V pátek 27.  4.  2018  se konal 8.  ročník soutěže

s geovědní  tématikou pořádaný  Vysokou

školou báňskou v Ostravě  –  Geologické

kladívko.  Tato soutěž  je v našem kraji

ojedinělou vědomostní  soutěží,  kde si žáci

mohou ověřit své  znalosti v oblasti neživé

přírody.  Poslední  tři roky se jí  účastníme a

máme skvělé  výsledky.  Letos naše

„přírodovědná partička“  –  Adriana

Pardylová,  Eliška Havlíková a Vojtěch

Polášek obsadili 3.  místo.  Jste skvělí!!!



ČERTI VE
YKOLE

MARIANA ŠULÁKOVÁ 

Bylo nebylo v Mariánských Horách je škola jménem Čertoviny.  V této

škole je třída 4.  A.    Do této třídy chodím já,  jmenuji se Mariana a

povím vám příběh,  který  se stal,  když  jsem chodila do 3.  třídy.   

Začalo to hned prvního září,  kdy jsme nastupovali do školy.  Hned,

jak zazvonilo,  sedli jsme si do lavic a trpělivě  jsme čekali na příchod

učitele.  Tak jsme čekali a čekali.  Nikdo nikde a po patnácti minutách

jsme si řekli,  že někdo z nás musí  jít za panem ředitelem.  Začali jsme

se hádat,  kdo tam půjde,  protože je náš  ředitel moc hodný.    Sice je

strašně,  no,  jak bych to řekla,  no on je strašně  obézní.  Ano to je to

slovo obézní,  ale je s ním legrace.  Vždy když  přijdete do ředitelny,

omámí  vás vůně  karamelek,  které  vám hned začne nabízet.  Po

dlouhém handrkování  někdo začne klepat na dveře.  Všichni ztichli.

Do třídy vešel pan ředitel a za ním nějaký  divný  pán.    Jak pan ředitel

vešel do třídy,  všichni jsme se postavili.  A pak pán ředitel začal

povídat:  „Sedněte si děti.  Vaše paní  učitelka Dvořáková musela ze

zdravotních důvodů  odejít z naší  školy.  Proto bych vám chtěl

představit vašeho nového učitele jménem…“Potom pan ředitel začal

huhlat,  jakoby nemohl to jméno vyslovit.  Znělo to jako Mafiant

Mafiabet.  Pak promluvil ten divný  pán,  který  má být náš  nový  učitel:

„Mafiabert   Moradafan jméno mé.“  Potom zazvonilo a pan ředitel s

panem učitelem odcházeli do kabinetu našeho nového učitele.     



Celou přestávku jsme si povídali o našem novém učiteli. První spustila Klára: ,,Nevíte, proč má na té hlavě

klobouk?“ ,,Možná skrývá pleš?“, řekl Denis. A pak zase začala mluvit Veronika: ,,Nebo proč kulhá a má

děsivé oči.“ Tak jsme se bavili každou přestávku. Stávaly se čím dál divnější věci. Například když nám

vracel sešity, tak byly ohořelé, smrděly sírou nebo byly špinavé od uhlí. Dokonce si šel stěžovat k panu

řediteli tatínek od Honzy na jeho sešity, protože byly ohořelé. Pan ředitel zavolal pana učitele, a pak pana

učitele nechal s tatínkem od Honzy o samotě. Pan Mafiabert ukázal tatínkovi ohnivé oči. Od té doby

tatínek od Honzy nechodí do školy. A pak jsme to zjistili. Náš učitel je čert! O přestávce napadlo Matěje:

,,Když je náš učitel čert, tak nám nemůže nic udělat. „Víte co, budeme celý den zlobit našeho učitele,

protože nám nemůže nic udělat.“ Všichni souhlasili, až na mě. Zazvonilo a všichni začali skákat po lavicích,

řvali a dělali si, co chtěli.   A potom se to stalo . Přišel do třídy pan učitel, něco zamumlal a všichni se

změnili v čerty! Pan učitel se začal děsivě smát a řekl: „Co jste chtěli, to máte.“ Po škole jsme šli domů a

rodiče nás málem nepoznali. Na druhý den jsme prosili sebevíc, ale nic, pan učitel nás nechtěl změnit

zpátky na lidi. Celý týden jsme prosili, škemrali a nakonec nás zase proměnil na lidi. Na konci školního

roku nám říkal, že jsme ta nejlepší třída, kterou poznal, asi kvůli tomu, že jsme jediná třída, kterou poznal.
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SABINA ČECHÁKOVÁ 

Jednoho dne se v pekle Uriáš  a Blekota nudili.  „Já se táaak nudím!

Co budeme dělat Uriáši?“,  řekl Blekota.  „Hm,  no,  já jako slyšel,  že

jako ty děti na zemi,  jako na povrchu,  se prý  učí  a já bych to chtěl,

jakože zkusit.“  Oba se shodli na tom,  že to není  špatný  nápad,  tak si

sbalili pár švestek,  převlékli se jako obyčejné  lidská mláďata a šli.   

Šli a šli až  došli do nedaleké  vesničky,  ve které  se všech ptali,  kde je

škola.  Jeden starý  muž  jim odpověděl:  „Běžte ke kostelu a zabočte

vlevo,  pak jděte rovně  a jste tam!  Ale počkat,  vy jste první  děti,  které

se ptají,  jak se dostat do školy,  vy jste tady noví?“,  ptal se stařík.

Uriáš  a Blekota souhlasně  přikývli.  Energickým,  skoro hopsavým

krokem došli ke kostelu,  ale místo vlevo odbočili vpravo,  šli rovně,

ale nedošli ke škole,  došli do hostince a vešli dovnitř.  „Dobrý  den,  je

tady škola?“  řekli sborově.  „Tak to hledáte špatně  děcka,  tady se pije

jen pivo nebo spí,  ale vy tu nechcete ani jedno,  co?“  řekl hospodský  a

sám se svému hloupému vtipu zasmál.  Blekotovi v hlavě  probleskl

nápad,  vždy byl tak chytrý.  „No,  právě  proto jsme tady,“  řekl.  „Chtěl

jsem se zeptat,  jestli bychom zde nemohli na pár dní  přenocovat.“

Hospodský  neprotestoval a v klidu jim řekl:  „Dobrá,  děcka,  zde je klíč

k vašemu pokoji číslo 11,  mimochodem,  NIC MI TAM NEZNIČTE!“

Opět se svému „vtipu“  zasmál.  Blekota si jejich chyby na pokoji

uvědomil:    „Zítra se ke kostelu vrátíme a zabočíme vlevo,  ale teď,  teď

půjdeme spát,  dobrou Uriáši.“  „Dobrou Blekoto.“  ,  zívl.   

UriáZ a Blekota 



Ráno vstali a svižným krokem spěchali ke kostelu,  odbočili vlevo a šli

rovně,  až  došli ke škole.  Najednou paní  školnice začala nepříjemným

tónem říkat:  „Co tu chcete tak pozdě?  A přezůvky máme?

Omluvenka?“  Slova se chytil Uriáš:  „Omlouváme se,  právě  jsme se

přistěhovali z….  z Mariánských hor a ještě  jsme nedostali věci do

školy.“  „Omlouvám se,  následujte mě.“,  řekla školnice.  Uriáš  a

Blekota běželi za neznámou školnicí,  až  došli ke dveřím s nápisem,

který  nemohli přečíst,  protože ještě  neuměli číst,  vešli dovnitř.

Místnost byla velká,  byly tam lavice a v nich seděli zvídavé  děti,  které

zřejmě  hodina matematiky nebaví.  „Omlouvám se,  paní  učitelko,

tohle jsou noví  žáci…“,  řekla paní  školnice.  Blekota se představil:

„Dobrý  den,  já jsem Blekota a tohle je Uriáš.“  „Velmi neobvyklá

jména,  tady si sedněte.“,  řekla paní  učitelka.  Blekoto,  ty budeš  sedět

vedle Petra a ty Uriáši vedle Lukáše.“  Lukáš  se chtěl s Uriášem nějak

seznámit,  ale nevěděl jak na to,  tak zkusil:  „Nenávidím násobilku!“

Uriáš  ho okamžitě  okřikl,  aby byl ticho a že ho to zajímá.  Uriáš  po

hodině  běžel za Blekotou a pověděl mu,  že ho škola baví  a že se do

pekla nevrátí,  dělat neplechu a zlobit ho nikdy nebavilo.  Blekota

přikývl.  Škola skončila a naši hrdinové  potkali chlapce.  Lukáš  a Petr

se posmívali nějakému chlapci.  V tu chvíli popadl Blekota Uriáše za

ruku:  „Koukej,  napadlo mě,  že když  se nechceme vrátit zpátky do

pekla a chceme se učit a je škola nebaví  a učit se nechtějí,  tak co

kdyby šli oni do pekla místo nás,  NAVŽDY!“  Rychle šli za Lukášem a

Petrem:  „Lukáši,  Petře,  vy jste takoví  lumpové  a škola vás nebaví,  že?

Nechtěli byste do pekla místo školy?

Stejně  byste tam skončili,  protože zlobíte a

neučíte se.“  Petr a Lukáš  se rozesmáli.

Blekota popadl Uriáše a s ním rychle utekl až

do hostince.  „  Co budeme dělat?“,  řekl

Blekota.  Uriáš  řekl ,že to tedy nějak vyřeší  a

ať  si jde raději lehnout.  Po škole rychle běželi

za Petrem a Lukášem a tentokrát je

přesvědčili,  oblékli je jako čerty,  ukázali jim,

jak se chovat,  a dovedli je až  k bráně  do

pekla.  Vešli do pekla,  ale jejich jména se jim

nelíbila,  a tak si je chtěli změnit:  „Já jsem

Petr,  tak bych mohl být třeba Pelzebub,  a co

ty?“  Lukáš  řekl:  „Já nevím Petře,  teda

Pelzebube,  tak třeba,  ano Lucifer!  To je

jméno,  které  něco dokáže.“  (z Lucifera se stal

hlavní  čert a z Pelzebuba jeho pomocník,  ale

to je už  jiný  příběh).  Na zemi se Blekota a

Uriáš  učili moc rádi a určitě  nešlo říci,  že by

jim to nešlo,  proto se raději učte,  lepší  se

učit než  být hloupý…



SNĚŽNÁ DÁMA 

JANA LAŠINSKÁ 

Už  nějakou dobu existuje rod lidí  se sněžnou mocí.  Tito lidé  však

svou jedinečnou moc využívají  špatným způsobem.  Proto dívku Eiru

už  od narození  učili způsobovat lidem bez moci problémy.  

Eira nechtěla být zlou a snažila se utéct od své  rodiny,  protože jiný

způsob nebyl.  Nikdo nechtěl slyšet její  přednášky o míru mezi rodem

sněžných lidí  a mezi obyčejnými lidmi.  Když  se jí  povedlo utéct a

schovat se v lese víl,  přemýšlela o tom,  jak se zbaví  svého daru,  aby

mohla žít normální  život.  Potom si    však uvědomila,  že kdyby se daru

zbavila,  ostatní  z rodu by zlo způsobovali dál.  Řekla si,  že se jim musí

postavit.  Dva týdny v lese žila a cvičila se,  aby uměla své  schopnosti

dobře používat.  Když  se vrátila zpátky domů,  bya překvapena,

protože ji všichni vítali.  Naposledy zkusila vysvětlit,  proč  je špatné

způsobovat zlo ostatním,  ale nikdo ji neposlouchal.  Nakonec řekla,

že buď  vyhraje nebo zemře.  Vrátila se pro posilu do boje.  Víly ze

všech skrýší  v lese šly do boje s ní.  Souboj začal,  ale Eira šla pryč.

Chtěla postavit sněžnou zeď  na hranici mezi lidmid a sněžným

světem.  Když  se vrátila do boje,  viděla,  že    se víly musí  vrátit do lesa,

protože jsou vysílené.  Musela souboj vyhrát sama.  Použila všechnu

svou energii,  aby vytvořila sníh,  který  odstranil zlo z lidí.  

Když  sníh posypal každého,  vše utichlo.  Odteď  Eira vládne ve

sněžném království  a mezi světem a sněhem je mír.  



Výstava "Roboti uw jdou" 
MGR.  LENKA DUDOVÁ 

Atrium na přelomu května a června vyplnila výstava k projektu

Roboti už  jdou.  K vidění  byly výsledky jednotlivých dílen či fotky z

akcí.  Zároveň  výstavu podpořili další  žáci výtvarnými pracemi,  které

zahrnovaly roboty krabic,  lepenky ,  plechovek a dalších materiálů.  

Zároveň  měli všichni možnost vybrat,  který  z robotů  je nejvíc oslovil

v kategoriích:  

1)  kresba nebo malba  

2)  prostorová tvorba 1.stupeň  

3)  prostorová tvorba 2.  stupeň  

4)  elektronický  robot 



Roboti uw jdou 
MGR.  LENKA DUDOVÁ 

Projekt "Roboti už  jdou vstupuje do další  etapy.  Tento měsíc se

vybraní  žáci vydali do Kopřivnice a zde navštívili muzeum Tatra

Kopřivnice.  

Kromě  prohlídky jsme taktéž  soutěžili.  Žáci dostali úkoly a odpovědi

sami hledali v budově.  Trojčlenné  týmy objevovaly historii Tatry,

zajímavosti o strojích apod.    A nebylo to jednoduché,  odpovědi se

totiž  ukrývaly na stěnách,  zavěšené  na stropě,  na malých popiscích

na autech.     

Nejúspěšnější  tým bude oceněn a tímto týmem je Karolína

Bartusková,  Sára Šušková a Barča Keclíková.  

Roboti už  jdou 

Další  částí  projektu byla dílna,  ve které  jsme

vyráběli chodícího robota.  Pomocí  motorů  s

převodovkou,  9  V baterie a plechovky se nám

to povedlo.  

Nejdříve jsme plechovky zbavili nehezkého

povrchu a sprejem jsme jim dali nový  design.

Poté  jsme jednotlivé  části propojili a přilepili

k plechovce.  

Na závěr bylo třeba dát robotovi originální

vzhled.  



Vlastivědná exkurze do 
Prahy 9. ročníku
MGR.  JANA LOSÍKOVÁ 

Vlastivědná exkurze do Prahy s tematickým zaměřením „Po stopách

české  státnosti“  se vydařila.  V době  stého výročí  vzniku naší

republiky jsme se podívali na místa spjatá s nejvýznamnějšími

okamžiky vývoje českého státu od doby středověku přes vznik

Československa až  po současnost.  Navštívili jsme Pražský  hrad,

(zahlédli jsme i pana prezidenta),  Staroměstské  i  Václavské  náměstí,

Betlémskou kapli,  Karlův most,  Vyšehrad a jeho hřbitov,  kde jsou

pohřbeny významné  osobnosti naší  země.  

Připomněli jsme si vznik našeho státu u Obecního domu.  Zajímavá

byla i prohlídka Židovského města s jeho synagogami a hřbitovem.

Není  možné  navštívit Prahu a neprojít se Kampou,  neposedět na

Střeleckém ostrově  nebo nevyjít na Petřín s jeho rozhlednou a

zrcadlovou síní  a nesvézt se lanovkou.    Nezapomněli jsme si

zopakovat i znaky uměleckých slohů,  když  na ně  v Praze natrefíme

na každém kroku (chrám sv.  Víta,  chrám sv.  Mikuláše,  bazilika sv.  Jiří

nebo sv.  Petra a Pavla na Vyšehradě,  rotunda sv.  Martina tamtéž,

kostel Panny Marie Vítězné  či Trójský  zámeček).  Pobyt jsme si

zpestřili návštěvou velkolepé  pražské  zoologické  zahrady či jsme

nahlédli do filmových ateliérů,  kde se natáčí  seriál Ulice.  

Počasí  nám přálo po celou dobu pobytu.  Exkurze se nám vydařila,

věříme,  že na ni budeme jistě  všichni rádi a dlouho vzpomínat..  

"Biologická

olympiáda

Vybraní  žáci 2.  stupně  naší  školy,  kteří  se více

zajímají  o přírodu a neváhají  jí  věnovat i něco

ze svého volného času,  se opět zapojili do

řešení  biologické  olympiády.  Připravovali se

společně  od října na pravidelných schůzkách

ve škole na letošní  téma:  Pohyb.  Věnovali

jsme se teoretickým poznatkům,  určování

rostlin,  živočichů  i  praktickým úkolům s

lupou či mikroskopy.  V únoru proběhlo

školní  kolo soutěže,  ze kterého postoupili

čtyři úspěšní  řešitelé  (Michaela Poštulková,

Ivana Verešová,  Adriana Pardylová a Vojtěch

Polášek)  do okresního kola.  Na konci dubna

proběhlo okresní  kolo starší  kategorie,  kde

Adriana s Vojtou dopadli nejlépe ze

základních škol,  stali se úspěšnými řešiteli,

ale na postup do krajského kola to nestačilo.

Míša Poštulková obsadila ve své  kategorii

krásné  2.  místo,  porazila spoustu soutěžících

z gymnázií  a postupuje do krajského kola,

které  se uskuteční  na konci května.  Všem

zúčastněným patří  velký  dík za úspěšnou

reprezentaci školy.



Projektový den Alwběta II. 
a její země
MGR.  JANA LOSÍKOVÁ 

Jen dva dny po konání  školního projektového dne s názvem Alžběta

II a její  země,  připomínající  si nejdéle vládnoucího panovníka,

Alžbětu II.  a také  její  zemi,  jsme měli možnost zhlédnout vše,  o čem

jsme během projektového dne mluvili a co jsme si připomínali.

Královskou rodinu,  tradice,  královský  protokol,  symboly Anglie,  kapli

Svatého Jiří,  pamětihodnosti Anglie,  atd.  

Ve čtvrtek 17.  5.to u nás všechno vypuklo již  brzy ráno.  Po vstupu do

atria školy bylo patrné,  že jsme se přesunuli do Anglie.  Atrium bylo

vyzdobeno typickými symboly Anglie a pamětihodnostmi Londýna –

obrazy Tower Bridge,  královskou gardou,  notoricky známou

červenou budkou.  Nemůžeme zapomenout ani na práce mladších

žáků  prvního stupně,  jejichž  nejlepší  práce byly vybrány a

vyhodnoceny ve vyhlášených soutěžích.  

Velmi oblíbenou atrakcí  během projektového dne byl náš  speciální

fotokoutek,  který  nám umožnil alespoň  podle výsledných fotografií

přesunout se do centra Londýna.  Po vyfocení  v atriu školy bylo pro

žáky prvního stupně  přichystáno překvapení  ve velké  tělocvičně,  kde

si formou hry a sbírání  razítek mohli „osahat“,  ať  už  složit puzzle

nebo zasoutěžit,  jednotlivé  pamětihodnosti Londýna.  Za splnění

všech úkolů  je čekala sladká odměna.  Žáci si také  prohlédli výstavu

obrazových materiálů  a projektů  starších spolužáků.  Na první

stupeň,  konkrétně  od druhé  do páté  třídy,  zavítaly skupiny žáků

pátého ročníku,  které  si samy nastudovaly představení  s názvem

Legenda o svatém Jiří  a drakovi a také  přehlídku dvorní  etikety.  

Program na druhém stupni naší  školy se nesl v duchu prezentační

soutěže mezi jednotlivými ročníky,  z nichž  byly vybrány vítězné

prezentace za každý  ročník.    Jejich úroveň  a profesionální  zvládnutí

prezentace nás všechny mile překvapilo.  Vítězové  obdrželi věcné

ceny,  ti nejlepší  si odnesli krásné  knihy v anglickém jazyce,  za což

děkujeme Spolku rodičů,  který  náš  projekt finančně  podpořil.  Ceny si

také  odnesli žáci,  které  zdobily nejoriginálnější  klobouky.  

Dokonalou atmosféru projektované  dne kromě  anglického deštivého

počasí  nám dotvořil kolektiv jídelny,  který  nám přichystal tradiční

anglický  pokrm,  fish and chips.  

Děkujeme všem vyučujícícm a také  žákům,  kteří  se podíleli na

přípravě  a realizaci našeho projektu.

Zkoušky YLE 

Již  třetím rokem poskytuje naše škola žákům

prvního i druhého stupně  nabídku kroužků

angličtiny s názvem STARTERS,  MOVERS a

letos nově  FLYERS.  Jejich hlavní  náplní  je

rozvíjení  poslechových,  mluvních,  psaných a

čtenářských dovedností  v cizím jazyce.  Kurz

je zakončen možností  složení    jazykové

zkoušky ze všech jejích dílčích částí.  Žáci si

tak mohou porovnat své  síly s dalšími

vrstevníky i sami se sebou,  získat

sebevědomí  a další  motivaci k učení  se

cizímu jazyku.  

Dnes,  29.  5.  2018  jsme drželi palce žákům,

kteří  skládali jazykovou zkoušku,  Movers a

Flyers,  na půdě  Britské  rady.    Mnozí  se

museli poprvé  poprat s nervozitou a trémou,

která byla všudypřítomná,  sebrat veškerou

odvahu a předvést to nejlepší  ze svých

jazykových dovedností.  V tom jim pomáhal

milý  tým organizátorů  zkoušek a příjemné

prostředí  Britské  rady.  Podle úsměvů,  které

zaplnily Britské  centrum po vykonání

zkoušky,  lze usoudit,  že se to všem žákům

podařilo.  Na závěrečné  vyhodnocení  si však

budou muset nějaký  čas počkat.  Budeme

držet palce.



ROZHOVOR S
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ÚspěZná ReZitelka krajského kola 
biologické olympiády - MíZa 
PoZtulková 

ELIŠKA HRADILOVÁ 

  Byly pro tebe úkoly těžké  nebo lehké?  

Tak půl na půl.  Nebyly ani těžké,  ale nebyly ani lehké.  Nejtěžší  byl ale

test.  

Byla jsi ráda,  že jsi se dostala až  do okresního kola a vyhrála 2.

místo?  

Samozřejmě,  že jsem byla ráda a když  jsem skončila druhá,  velmi mile

mě  to překvapilo.  Zároveň  to byl taky šok,  nečekala jsem,  že skončím

tak dobře.  

 Myslíš  si,  že jsi byla připravena,  ale zaskočily tě  některé  úkoly,

které  jsi nečekala?  

Připravena jsem byla a to díky paní  učitelce Reimerové  a také  díky mé

domácí  přípravě.  Některé  úkoly mě  opravdu překvapily.  

Baví  tě  biologie?  

Biologie mě  velmi baví  a společně  s atletikou je mým koníčkem.  

Je na tebe tvá rodina pyšná?  

Moje rodina si toho velmi cení  a všichni jsou rádi,  obzvlášť  děda,  který

se také  zabývá biologií.  

  Pokusíš  se příští  rok zvítězit?  

Samozřejmě  se o to pokusím,  tento rok to bylo lepší  než  ten minulý.  



Michal PospíZil 
ELIŠKA HRADILOVÁ 

  Jak dlouho hraješ  hokej?  

Hraju ho asi 7  let.  Pamatuju si,  že byl leden a já jsem se poprvé

postavil na led.  

Vybral sis hokej sám nebo ti někdo řekl,  že ho budeš  hrát?  Pokud

sis ho vybral sám,  proč?  

Poprvé  na ledě  jsem byl,  když  mě  moje sestra vzala na veřejné  bruslení

na Porubský  stadion a na můj úplně  první  trénink mě  přivedl můj táta.

Upřímně,  prvně  mě  to úplně  nebavilo,  protože jsem neuměl úplně

bruslit,  ale po pár lekcích jsem se do toho dostal.  Od té  doby jsem

začal hrát hokej profesionálně.  

Jsou pro tebe tréninky těžké?  

Tak do každého tréninku jdu vždy naplno,  ale někdy mi ty tréninky

úplně  nestačí,  tak mám svoje individuální.  Teď  jsem právě  přešel do

nového klubu HC OCELÁŘI TŘINEC,  který  je lepší  než  ten předtím a je

tam taky lepší  konkurence,  takže tréninky jsou dost dobré.  

  Jak vypadá tvůj trénink?  

Tak samozřejmě  je to podle toho,  jestli jsme na ledě  nebo ne.  Když

jsme na ledě,  tak se vždy před tréninkem protáhneme a potom jdeme

na led a po tréninku se také  protáhneme.  Když  nejsme na ledě

posilujeme,  běháme schody a nebo děláme jiné  sporty.  

5Baví  tě  hrát hokej?  

Ano,  hodně.  

Chtěl by jsi to někdy někam s hokejem dotáhnout?  

Ano.  Chtěl bych do NHL.  
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Ve čtvrtek 7.  června 2018  dorazil na Sekaninku ostravský  zpěvák a

kytarista Matěj Vašíček,  kterého můžete znát např.  z kapely

Sækədɔəwiʒə  (čti sakadžavíja)  nebo jeho sólové  tvorby.  Je sice stále

ještě  začínajícím hudebníkem,  ale už  má za sebou několik zajímavých

vystoupení  po celé  České  republice a účast na různých festivalech.

Letos jej můžete vidět např.  na Michalfestu v Ostravě  nebo na

Hradeckém slunovratu v Hradci nad Moravicí.  Matěj dorazil s kytarou

a dobrou náladou.  Strávil s námi velmi příjemnou hodinku a poskytl

našim žákům z mediálního kroužku Media Stars rozhovor,  po kterém

nám také  zazpíval a zahrál na kytaru něco málo ze své  i  světové

tvorby.  

Na rozhovor se podílely Kája a Adri z 9.  A,  Tomáš  z 8.  B,  Petra z 9.  B a

celý  rozhovor vedl Dan ze 7.C,  kterého musíme pochválit za jeho

pohotovost a za to,  že kladl otázky „zpatra“.  



Ahoj, chtěl bych se Tě zeptat, jaký máš první dojem z naší školy? 

Jaký mám dojem? Zatím jsem to ještě moc nevstřebal, jsem tady asi 4

minuty, ale je to tady moc příjemné, barevné. 

Jak vzpomínáš Ty na svá školní léta? 

  Na základní školu ne moc pěkně, řekl bych. Z mnoha důvodů.

Každopádně na střední školu naopak. 

Jak se zrodila tvoje myšlenka, že bys chtěl dělat hudbu? 

 Měli jsme doma vždycky strašně moc cédéček a ve volných chvílích,

když jsem se cítil osamělý ve světě, tak jsem poslouchal hudbu… Díky

tomu jsem přilnul k různým interpretům, zkoušel jsem dělat to, co

dělali oni. Nějak jsem se v tom rozvíjel a zjistil jsem, že to je to, co chci. 

Jak jsi sestavoval kapelu? Jste všichni ze základní školy nebo se

jedná o různé jiné kamarády? 

Měl jsem více projektů. Na střední škole jsme začali něco, co ještě ani

nemělo název, pak jsem se pustil do něčeho jiného, co už mělo i název,

ale bylo to pořád takové pubertální. Až teď jsem se vlastně dal 

dohromady s kluky, kteří už jsou po škole a myslí to s hudbou opravdu

vážně. Takže s těmi jsme si řekli, že do toho dáme, co máme. 

Kde jste začínali zkoušet? 

  Rodiče našeho bubeníka vlastní soukromou školu, ve které je budova,

kde se chodilo na výtvarku. Na půdě té budovy byl takový krásný

prostor s gauči, a tam jsme zkoušeli. Teď už je to zbourané, tak

zkoušíme v jedné ze tříd, která ještě není obsazená. 

Jaký byl váš první koncert? 

To bylo kdysi na Benátkách u Vodárny a tam jsem kdysi v nějakých

šestnácti letech měl svůj první koncert… asi někdy v jednu ráno pro

pár opilých lidí. Bylo to poprvé a nebylo to nic moc. 

Jak, jestli vůbec, vnímáš slávu? 

Neříkal bych tomu sláva. Ale je mi příjemné, když ke mně někdo přijde

a řekne: „Joo, mám rád to, co děláš".  

Jaký byl tvůj první úspěch? 

  Asi když nás pozvali na rozhovor do rádia, ještě vlastně s předchozí

kapelou, to bylo pěkné. Ted už se nám to stalo několikrát, takže už

jsem z toho takový vystřízlivělý. Ale to bylo určitě pro mě příjemné. 

Jak vnímáš úspěch? Co pro tebe znamená slovo úspěch? 

  Úspěch je asi to, abych si mohl ten život zařídit tak, jak chci a mohl

dělat to, co mě baví a nemusel u toho tak moc řešit nějaké materiální,

finanční záležitosti, což je vlastně věc, se kterou nějak bojuju a o kterou

se snažím. Takže to by pro mě byl úspěch. Kdybych v podstatě mohl

jenom skládat. 

Máš ještě nějaký koníček kromě hudby, třeba nějaký sport? 

Tak normálně rekreačně. Chodím se psem, plavat. Jinak mám hodně

rád angličtinu. To je v podstatě moje hobby. Objevuju svět v knihách a

filmech a učím angličtinu na jazykové škole. 

Kolik to všechno tak stojí?   Koncerty, různé

festivaly? 

Něco jo. V podstatě jsme za celou tu kariéru s kapelou v

nějakém mínusu. Je to jako, když si platíte fotbalový

klub. Ale teď se nám stává častěji, že nám dávají za

koncerty nějakých pár tisíc, což je fajn, ale pořád se to

dělí na čtyři díly, takže je to vlastně nic. 

Co bys doporučil těm, kteří by chtěli být 

muzikanty? 

Doporučil bych jim stále se nějak učit a vyvíjet se, teď se

hlavně díky těm talentovým soutěžím klade důraz na

nějaký talent. Člověk se musí pořád učit hudbu, protože

to je řemeslo. Je tam samozřejmě nějaký prvek

  inspirace. Taky se mi nepodaří složit něco každý den.

Musí vždycky přijít nějaký impuls.  

Takže když to shrneme, tak bys doporučil

začínajícím, ať si stojí za tím, co chtějí a jdou si za

tím. 

Přesně tak, ano. Ať si za tím stojí, a zároveň ať 

nezapomínají na to, že jejich energie musí jít do práce,

že to nejde zadarmo. Myslím si, že čím víc do toho dám,

tak tím víc se mi vrátí. Mým cílem, každý nějaký máme,

je vlastně to, že bych chtěl být věčný v hudbě. Aby mě

hudba přežila. Myslím si, že tohle opravdu přijde až

potom, když na tom budu pracovat. Určitě je to o tom si

za tím stát, ale člověk tohoto sebevědomí dosáhne

jenom tehdy, když   ví, co dělá.  

Web:   https://www.saca.cz/ 

Facebook: https://www.facebook.com/saca.cz 

Instagram: https://www.instagram.com/sacagaweacz/ 

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCT1O8KvBdn9myk

1k5TU3tKQ 

"Mým cílem, 
kawdý nějaký 

máme, je 
vlastně to, we 

bych chtěl být 
věčný v hudbě."
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Doporučuji knížku Lenky Dostálové  s názvem Dary světla a temnoty.

Hlavní  hrdinka se dozví,  že má čarodějnické  schopnosti,  o kterých

dosud nevěděla,  informaci dokonce utají  i  před sestrou.  Vše je

nakonec jinak a se setrou se dostanou do neobvyklého světa.  Kniha

není  moc rozsáhlá a doporučuji ji všem,  kteří  mají  rádi napínavé

příběhy,  dobrodružství  i  romantickou zápletku.   

(Bára Lachnitová)  

Koruna Keiry Caseové  mě  zaujala hlavně  dějem.  Po přečtení  první

stránky se mi kniha zalíbila.  Autorka od začátku vše popisuje,  takže

je lehké  si vše živě  představit.  

(  Veronika Běnková)  

Spousta knih má sé  pro a proti,  ale kniha Deník malého poseroutky

je dle mě  bezchybná.  Nejsou to jen plané    řeči k upoutání  pozornosti.

Já osobně  vlastním všech 12  dílů.  Její  nápaditost je opravdu

výjimečná,  protože kde jinde se setkáme s chlapcem,  který  je

obyčejný  a prožívá problémy všedního dne.  

(  Vítek Sasín)  
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Mama  Joan 's  Pumpkin

Spice  Recipe

IGOR NOVÁK 

Před několika sty lety stálo v Zelených horách město Lithendil.  Jeho

obyvatelé  byli velice zlí  a chamtiví.  Kvůli všemu se dokázali pohádat,

dělali si naschvály a kradli dokonce i hnůj svého souseda.  Jediný,

kdo se choval jinak,  než  obyvatelé  tohoto města byl soudce.  Ten byl

ke všem spravedlivý  a obyvatelé  Lithendilu se ho báli,  protože už  dal

zavřít spoustu lidí.  Soudce už  byl ale velmi starý,  a tak mu začalo

dělat problémy bezchybně  řešit ty nejzapeklitější  případy.  Soudce na

to poměrně  rychle přišel,  a tak se rozhodl poprosit o pomoc

Klankiáše.  Klankiáš  byla příšera,  která mohla přidělovat lidem různé

schopnosti a měla všechny vědomosti lidstva.  Soudce putoval dva

týdny po Zelených horách,  až  konečně  uviděl Klankiášovo sídlo.  Byla

to sice pouze dřevěná chata,  ale uvnitř  bylo nesmírné  bohatství,

které  Klankiáš  získal,  jako dary od králů  a císařů,  kteří  si přišli pro

radu či schopnost.  Když  soudce klepal na dveře,  všiml si cedulky.



Na cedulce bylo napsáno:  Lithenďananům vstup zakázán!!!.  Soudce si uvědomil nebezpečí,  ve

kterém se ocitl,  ale Klankiáš  už  otevřel dveře.  „Dobrý  den“,  špitl soudce.  „Potřeboval bych,  abych

dokázal rozpoznat pravdu od lži,  protože lidé  v mém městě  jsou velmi,  velmi zlí.“A rychle

Klankiášovi popsal svou situaci.  Jakmile soudce zmínil město Lithendil,  Klankiáš  vybouchl vzteky.

„Lithendil!  Tak špatné  lidi jsem ještě  nepotkal!  Všichni z Lithendilu po mně  chtěli jen špatnosti.

Dám ti tuto schopnost,  ale jestli ji využiješ  k nějaké  nepravosti,  tak zničím tebe i tvé  město!“.  Dal

soudci to,  co chtěl a zabouchl dveře.  Po příchodu domů  začal cítit,  jak všichni kolem lžou.  U

soudu mu vždy trvalo asi pět minut,  než  rozpoznal,  kdo lže,  a nikdy se nezmýlil.  Uplynulo pět let,

a soudce zapomněl,  co mu říkal Klankiáš.  Hádal se totiž  jeden z nejhorších a jeden z nejlepších

obyvatelů  Lithendilu.  Soudce věděl,  že má pravdu ten zlý,  ale nechtěl potrestat toho,  kdo se

hádal teprve podesáté,  a tak dal pokutu tomu zlému.  Soudce si uvědomil,  že porušil slib a tak se

odstěhoval do Říma.  Klankiáš  zničil zprvu celý  Lithendil,  ale když  zjistil,  že soudce je stále naživu,

hledal dál.  Nakonec Klankiáš  zemřel ještě  před trestem,  ale pro soudce byl už  tak trest jenom to,

že měl celý  zbytek života strach,  že ho Klankiáš  najde.



POBAVME SE VTIPY ZE
YKOLNÍHO PROSTQEDÍ 

Pep íčku ,  j aké  květ iny

máš  ne j radě j i?"  

"Chryzantémy ."  

"Tak  mi  to  napiš  na

tabul i ."  

"V  tom  př ípadě  mám

nejradě j i  mák !"

PTÁ SE UČITEL DĚJEPISU:  

„CO VÍME O LIDECH,  KTEŘÍ  ŽILI  VE  STAROVĚKU?“  

„ŽE UŽ VŠICHNI  UMŘELI.“  

PRAČLOVĚK VYČÍTÁ SVÉMU SYNU ZNÁMKY NA VYSVĚDČENÍ:

„TU TROJKU Z  LOVU CHÁPU,  JSI  MALÝ,  ALE JAK MŮŽEŠ MÍT

ČTYŘKU Z  DĚJEPISU,  KDYŽ TO MÁ JEN JEDNU STRANU!“  

PROČ SIS  K  SEŠITU MATEMATIKY PŘIPNUL TATÍNKOVU

FOTKU?  

PANÍ  UČITELKA ŘÍKALA,  ŽE  BY CHTĚLA VIDĚT TOHO

UMĚLCE,  KTERÝ MI  POMÁHAL S  ÚKOLEM.  

"SLYŠELA JSEM,  ŽE  VÁŠ SYN STUDUJE NA UNIVERZITĚ.  CO Z

NĚHO BUDE,  AŽ  SKONČÍ?"  PTÁ SE ZNÁMÁ PANÍ  NOVÁKOVÉ.  

"OBÁVÁM SE,  ŽE  DŮCHODCE."  

"PŘEDSTAV SI,  MAMI,  MIREK VČERA PŘIŠEL DO ŠKOLY

ŠPINAVÝ A  PANÍ  UČITELKA HO ZA TREST POSLALA DOMŮ."  

"A POMOHLO TO?"  

"TO SE VÍ,  DNESKA PŘIŠLA ŠPINAVÁ CELÁ TŘÍDA."



ASOCIACE NA
PÍSMENO E 

ale tvar mám

jako police.  
Vš ichni  s i  mě  p letou  s

F ,  

VYPADÁM
JAKO
LEDNICE, 

učí  se  

mě

nazpaměť  

9.A

E    Hřeben na poličce leží,  

dáma v domě  vždy ho používala,  

jen když  venku sněží,  

česat se jim odmítá.  

(Šmahlík)  

E je jako poschoďová postel 

jsem v ní  ráda hostem.  

Kdo nezná moji postýlku,  

asi má jen podestýlku.  

(Kubicová)  

E hřebínek jež  po hlavě  klouzá,  

pramínek mezi jeho prsty propouští,  

když  ale ke konci padá,  

do vlasů  se zapouští  

(Kalous)  



Pročesat si vlasy dlouhé  či krátké,  

než  večer skončí  a další  zub padne 

leč  přeci jaho zuby jsou tak vratké,  

však měla bys to stihnout než  krása tvá uvadne.  

(Čepková)  

E jako hřebínek na vlasy 

kdy vlasy rozcuchané  se češou 

kdy dlouze češeš  rozcuchané  prameny 

a pak se divíš:"  Kde jsou?"  

(Musilová)  

Písmeno E může vypadat jako hrábě,  

které  jsou pro mnohé  velmi užitečné,  

mohou být dlouhé  a krátké  

a používáme je většinou na zahradě.  

(Šuchma)  

Polovina okna,

do kterého svítí

slunce 

každý  večer,

utichlý  pes,  který

každé  ráno 

vrčel,  jako

žebřík,  který

někdo marně  

hledá a až  na ně

něj vyleze se se

svou láskou

shledá.  

(Šupík)



Exkurze k soudu
MGR.  ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ 

Žáci 9.A měli v pondělí  4.6.  možnost navštívit mediálně  sledovaný

případ týrání  vlastní  matky a nezletilé  sestry mladíkem z Třince.

Hlavní  líčení  proběhlo na Krajském soudu v Ostravě  za přítomnosti

televizních kamen a velmi silných emocí.  Bezpochyby jsme opouštěli

budovu soudu plni smíšených pocitů  a nových zkušeností  a možná i

nového pohledu na syrovou realitu života.  

Z ohlasů  samotných žáků:  

„Soud se mi ohromně  líbil.  Byl hodně  napínavý  a smutný.  Ze začátku

jsem myslel,  že je obviněný  opravdu nevinný,  ale po příchodu jeho

matky se vše změnilo.  Při její  výpovědi mi běžel mráz po zádech.

Tohle bych vážně  nechtěl zažít.  Velmi mě  zajímá,  jak vše skončí.“  

„Jsem rád,  že hned na začátku nám bylo srozumitelně  řečeno,  o čem

jednání  je.“  

„Zaskočilo mě,  jak moc to má pan soudce těžké.“  

„Nejvíce jsem byl překvapen tím,  jak mladý  byl obžalovaný.“  

„Zaujala mě  i  policejní  eskorta,  která přivedla obžalovaného z

vazební  věznice.  Docela mě  překvapila přítomnost televizních kamer

a následně  jsem nás viděla v odpoledních zprávách.“  

„Vidět to na vlastní  oči a nejen z televizní  obrazovky je zkušenost k

nezaplacení.  Zjistil jsem,  jak takový  soudní  proces vypadá a jak

dokáží  být lidé  u soudu přesvědčiví  a také  to,  kolikrát může divák

změnit svůj názor na vinu a nevinu.

Exkurze k soudu

Je pátek 11.  května 2018  a skupinka

deváťáků  si plní  jedno ze svých školních

přání  –  návštěva soudního řízení.  Teorii mají

všichni z nich v malíčku a teď  se chtějí

přesvědčit,  zda-li se jejich představy o

průběhu soudního líčení  liší  od reality.  S

každým schodem,  s kterým stoupáme výš  do

budovy Okresního soudu Ostravy–Poruby,

roste očekávání.  Jen projít samotných

rámem u vchodu je pro nás velký  zážitek.

Natož  chvíle,  kdy vstupujeme do jednací  síně

a poznáváme,  jak byly naše představy díky

různým televizním show zkreslené.  

Souzen je starší  muž,  který  se popral s jiným

mužem.  Údajně  jej minimálně  dvakrát kopl

do hlavy,  když  byl napadený  v bezvědomí,

čímž  mu způsobil trvalé  následky.  Dva

soudní  znalci jsou vyslýcháni,  aby se zjistila

intenzita kopu a míra zavinění

obžalovaného.  Ověřuje se,  zda-li si jedinec

nemohl ono zranění  způsobit jinak.

Rozsudek padne o několik desítek minut

později.  Muž  je odsouzen   na tři roky s

pětiletou podmínkou,přestože svou vinu

popíral.  

Z reakcí  samotných žáků  je patrné,  jak celou

exkurzi vnímali:  

„Atmosféra byla velmi zvláštní.  Zároveň  jsem

si myslel,  že hlavní  líčení  probíhá delší  dobu

a že soudce je přísnější.  Během řízení  bylo

použito několik odborných výrazů,  ale tyto

nám byly taky vysvětleny.  Jsem rád,  že jsem

získal nové  zkušenosti.  Myslím,  že

odsouzenému dali nízký  trest.“  (Adam

Šmahlík)  

„Tento den beru jako velkou zkušenost a

velký  zážitek.  Jsem ráda,  že jsem se mohla

zúčastnit.“  (Carolina Kubicová)  

„Soud se mi velmi líbil.  Byla tam super

atmosféra,  soudce mluvil zřetelně  a celou

situaci jsem pochopil .  Pánovi to bylo celkem

líto,  ale sám to chtěl už  mít za sebou.“  (Jiří

Bohdalovský)


