Časopis žáků Základní školy, Bohumínská 72, Slezská Ostrava

Kameňák
červen 2019
Čas…

●

Hranice mezi tím, co bylo, a co bude.
Neviditelný ukazatel, který nenápadně
posouvá naše životy, pohrává si s nimi
a žene je do neznáma.
Říká se, že čas letí, ale nemá křídla!
Také se říká, že čas utíká či běží,
ale nemá nohy!
I přesto vnímáme, že tam, kde jsme
dnes, jsme před deseti měsíci nebyli.
Žáci prvních tříd usedali do lavic
a neuměli psát, číst ani počítat.
Zato dnes už si sami přečtou Kameňák
a spočítají všechny jedničky.
Žáci devátých tříd ještě v září
nevěděli, čím vším budou za pár měsíců
procházet, a která střední škola
nakonec bude tou jejich další životní
cestou. A teď?
Co deváťáci, už víte?
Čas… ať už letí, běží nebo utíká, nikdy
se nezastaví!
Proto vám za celý učitelský sbor přeji,
ať si užíváte každou minutu i hodinu
všedních i nevšedních dní a po
prázdninách na viděnou.
Mgr. Barbora Huňková
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Výuka angličtiny metodou CLIL
V letošním školním roce si žáci ZŠ Bohumínská vyzkoušeli novou metodu vzdělávání
- CLIL
(Content and Language Integrated Learning). Tato metoda plně integruje výuku učiva jak daného
předmětu, tak i cizího jazyka. Dochází k propojení jazykové výuky a vyučovacího předmětu. Jazyk
je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků.
Naším cílem bylo motivovat žáky k získání nových vědomostí a komunikačních dovedností
v nejazykových předmětech.
Výuka metodou CLIL probíhala ve školním roce 2018/2019 na 1. i 2. stupni v rámci angličtiny v těchto
předmětech: fyzika, občanská výchova, zeměpis, přírodověda a výtvarná výchova. Výukové plány
tvořili učitelé naší školy ve spolupráci se dvěma rodilými mluvčími z Velké Británie, které zajistila
Jazyková škola Hello v Ostravě. Aby žáci dosáhli co nejlepších výsledků, byli motivování zařazením
různých metod výuky - prezentacemi, doplňovačkami, křížovkami, herními aktivitami, hádankami,
výklady příběhů souvisejících s probíranými tématy apod.
Naše škola obdržela na tento projekt neinvestiční příspěvek ve výši 220 000 Kč, z něhož
je možno hradit výuku rodilých mluvčích i nákup učebních pomůcek, a to díky „Programu
na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v základních školách se sídlem na území Ostravy pro
školní rok 2018/2019“, který vyhlásilo Statutární město Ostrava.
Výuka odborných předmětů v angličtině byla zpočátku poměrně obtížná, ale postupně
nám přinášela pozitivní výsledky. Kromě získání nových poznatků si žáci zvýšili sebevědomí
při komunikaci v cizím jazyce a vytvořili přátelský vztah k rodilým mluvčím.
Mgr. Viera Dobešová

CLIL – Dean a Simon
A jak se líbila výuka samotným žákům?
4. A - Simon
Líbilo se jim skoro vše. Komunikace, práce s ním, kresba obrázků.
4. B - Simon
Něco nového se dozvěděli a to se jim líbilo, taky jim přišel vtipný a pěkně kreslil na tabuli.

5. A - Simon
Líbilo se jim povídání o jejich rodné zemi a Velké Británii. Jenže by chtěli více hodin než jen
jednu.
5. B - Simon
Líbilo se jim, že s ním mohli komunikovat a naučili se nová anglická slovíčka. Jenže někteří
říkají, že mu nerozuměli nebo že vše bylo úplně hrozné.
5. C - Simon
Byl pro ně legrační a zabavil je a taky se jim líbil jeho výklad. No a hlavně, že se nemuseli učit.
Jen by chtěli více hodin.
6. A - Dean
Líbilo se jim jak popsal zeměpis, ale občas mu moc nerozuměli. Nemuseli se tolik učit, byl pro
ně kreativní a zábavný.
6. B - Dean
Líbilo se, že si s ním mohli povídat a dozvědět se něco o Velké Británii, a taky že do toho dal
svou práci. Avšak potom nestíhali.
Daniela Trojanová, 6. B

To be a poet…
Without Shrek,
My life´s a wreck.
I connot live happily,
I´m abandaned by my family.

Then something appeared!
It was green.
The greenest I´ve ever seen,
And it felt kinda weird.

They sent me out,
Out on a camp,
But I´ve forgotten
To pack a lamp.

It was…
S h r e k

Unlike Shrek
I have to bathe,
They tol dme to shower,
But it was a bait.

Karolína Frances Arce, Kateřina Anežková, 8. ročník

Představujeme třídu III. B
V této třídě jsou šikovné děti, které získávají medaile, diplomy a ocenění na poli sportovním
a také uměleckém. Některé Vám představíme:
Adéla Laskovská - JUDO, Adéla Pavlíková - kola, Nela Szurdi – atletika,
Viktorie Pytelková – olympiáda, Petra Mostýnová, Adéla Nekulová – koně a Anna Victoria
Mžyková získala v DISCO Dance pohár. Anna mimo jiné zpívá a hraje na flétnu při akci Vítání
občánků.
Nezbývá než popřát další úspěchy.
Mgr. Lenka Waszutová

POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ…
Alfosto kráčel s mužem v zádech zasněženou cestičkou, směrem na jihovýchod. Cítil,
jak se hřbetu jeho zad dotýká ostrá špice meče. Stále nemohl uvěřit, že jej chytil
jeden z mužů patřící k družině místního pána. O to víc nedokázal pobrat to, že jej nyní
pověsí k cestě s cedulí ,,pytlák” pro výstrahu ostatním obyvatelům, kteří by chtěli
nějaký zločin spáchat. Jakou smůlu to jen měl, že tam, kde většinou v okruhu dalších
deseti kilometrů není jiné živé duše než jej a jeho žen s dcerkou, zavítá strážný.
Celkem vtipné bylo, že na zádech mu mohl stále zůstat luk. Voják zřejmě
nepředpokládal, že Alfosto s lukem může být hrozbou. V krajním mu prorazí čepel
skrz záda, kdyby se o cokoli pokusil. V jeho plánu bylo jej dovést před zdejšího
vladaře, pod nějž spadalo toto rozsáhlé území, pokryté hustými lesy.
Zatčený počal uvažovat, co bude dál s jeho manželkou a dcerou. Zásoby jim ještě
na pár dní, bez něj možná i týdnů, ještě vystačí, ale co potom? Rida by už v takové
zimě nezvládla najít něco k snědku, pokud by tedy nechtěla jíst lišejníky.
Dozví se vůbec, že jej pověsili kdesi před vstupem do města, či kde? Slunce již dávno
přeběhlo celou modrou zimní oblohu a usídlilo se za dalekým obzorem.
Stejně jako slunce už ušli kus cesty. Ani na jedinou chvíli nepolevili z jejich tempa.
Další úctyhodnou a zvláštní věcí bylo, že ozbrojenec držel hrot špici na Alfostovi
po celou dobu cesty, jednomu by z toho ruka mohla odpadnout.
Kolem se konečně začínaly objevovat domky, které se pomalu seskupovaly do vesnic.
Tak dlouho do nějaké nezavítal a tak rád by si tady něco zakoupil, kdyby mohl a měl
peníze. Mnozí již začínali rozsvěcovat světla svých loučí a nejrůznějších dalších
svítidel.
V dálce na kopci se majestátně tyčil hrad. Nebyl zrovna nejmenší, avšak se ani
nehonosil titulem největšího hradu v Landerách. Stavitelé jej poctivě navápnili
a nevynechali jediného místa. Dřevěná brána byla do půli pootevřená a před ní střežili
dva muži oděni v podobném oděvu, jako nosil jeho věznitel. Očividně mířili do dlouhého
sálu, kde nyní sídlil i vladyka. Bez přemýšlení vtrhli do sálu a muž ohlásil: ,,Můj pane,
tento muž v jednom z vašich lesů lovil bez povolení vaše jeleny.”
Obtloustlý, zrovna večeřící panovník si letmým pohledem prohlédl Alfosta. ,,Co mi je
po jelenech.
Daně neplatí.” Mávl rukou a opět se zakousl do koroptvího stehna.

Tak ať si ho alespoň zaplatí.” Naléhal i nadále ozbrojený, nyní už s mečem schovaným
v pochvě, načež šlechtic přikývl.
,,30 denárů!” Vykřikl náhle voják.
Tu zatčený počal počítat na prsech a zjistil, že do tolikati ani napočítat nedokáže.
,,Já tolik nemám.” Usoudil najednou.
Tu se zvedl starý muž s vyholenou tonzurou lichvář Veri z Racastany.
,,Já se tady za pána přimluvím.”
A od opasku si odvázal měšec, v němž cinkali mince.
Alfostovi v tu ránu spadl kámen ze srdce. Smrt mu nehrozila, avšak teď řešil jiný
problém. Jak a kudy se dostat nazpět domů?
Sára Kaločová, 8. ročník

Oběd na přání ke Dni dětí – 3. června 2019
Nejoblíbenější polévky:
Zajímavý návrh ke
1.
Rajská s nočky
Dni dětí 2.
Vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky
čokoládová fontána
3.
Česnečka s opečeným chlebem
s různými druhy
Hlavní jídlo:
ovoce.
1.
Řízek / smažený sýr s hranolkama a tatarkou
2.
Svíčková s houskovým knedlíkem
3.
Těstoviny (lasagne nebo špagety s kuřecími kousky a sýrovou omáčkou)
Dezert:
1.
Zmrzlina / nanuk
2.
Domácí buchta (např. ovocná bublanina)
3.
Puding
Nápoj:
1.
Nebublinková voda s mátou
2.
Čistá voda s kousky ovoce, citronu
3.
Mléčný ovocný koktejl
_________________________________
PS: Palačinky se objevovaly jako hlavní jídlo, ale i dezert – v součtu bodů by byly na
medailových pozicích .
Za školní parlament zpracovala Mgr. Liana Svobodová

Kniha ti sluší
Na naší škole se stále snažíme o rozvoj čtenářských dovedností a podporu čtenářství
mnoha způsoby. Letos jsme se zapojili do kampaně "Kniha ti sluší", která probíhala
od konce dubna. Jednou z aktivit byla soutěž o MISS záložku. Té se zúčastnili žáci
od 4. do 9. tříd, kteří namalovali dle nich tu NEJ záložku. Záložky odevzdané
do soutěže pak byly od května vystaveny v prostorách školy a také na Dětském
dni. https://zsbohuminska.rajce.idnes.cz/Detsky_den_2019
V průběhu výstavy probíhalo hlasování, která záložka je ta nejhezčí. Všechny došlé
hlasy byly sečteny a 18. června bylo 5 žáků, kteří namalovali záložku s nejvyšším
počtem hlasů, oceněno.

1.
2.
3.
4.
5.

místo a MISS záložkou se stala záložka Kláry Šušlové - 6. A
místo: Sofie Sýkorová - 7. A
místo: Jiří Kalibán - 7. B
místo: Radovan Šnajdr - 6. A
místo: Ondřej Bogocz - 7. B

Gratulujeme 

Mgr. Liana Svobodová

Tvoříme
ve školní
družině

Den civilní obrany
V závěru školního roku se žáci základní školy na Bohumínské ulici zúčastnili akce
nazvané „Mladý záchranář“. Celá škola si vyzkoušela evakuaci v případě poplachu,
žáci pak zhlédli ukázku zásahu hasičů, také slaňování hasiče se psem. Následovala
soutěž, která prověřila děti v mnoha dovednostech. V části ochrany obyvatelstva
za mimořádných situací se žáci seznámili s varovnými signály, činností při evakuaci
obyvatelstva a s použitím improvizovaných prostředků v případě průmyslové havárie.
Připravenost žáků byla zároveň ověřena vědomostním testem. V dopravní výchově byly
prověřeny znalosti dopravních předpisů na úrovni potřebné pro cyklisty a rovněž
proběhla praktická jízda. Děti si také ověřily své znalosti z oblasti topografie,
orientace v přírodě apod.
Tato soutěž má již na naší škole tradici, v letošním ročníku soutěžilo celkem
6 družstev. Mezi nejlepší patřila družstva 8. třídy, 5 B a 5. C třídy. Tito účastníci
obdrželi hodnotné věcné ceny.

Výtvarné práce žáků
2. B vyráběla dárky ke Dni matek. Dárečky pro maminky z modelovací hmoty Primo

3. B
5. C

4. B
5. B
4. B5.B

5.B 6. A
6. B6. B9. B

6. A

6. B

7. A
9. B

Hodiny informatiky aneb za pověstí
Práce žáků 4. B
Vendula Buchtová

Michal Sinu

Štěpán Vojkovský

Lukáš Sládek

Karolína Lorencová

Michaela Sládková

Mladí basketbalisté BK NH Ostrava
Mladí basketbalisté BK NH Ostrava mistry republiky V průběhu měsíce dubna
a května se mladé naděje basketbalového klubu NH Ostrava staly mistry republiky
v minižákovských kategoriích U11, U12 a U14. Na turnajích konaných v Ostravě,
Děčíně a v Brně nenašli mladí basketbalisté žádného přemožitele. Slezskou Ostravu
reprezentovali v kategorii U11 hráči Daniel Prchal a Michael Stonawski
ze ZŠ Chrustova a Daniel Šnaur a Saša Krob ze ZŠ Bohumínská. Oba Dankové
jsou dokonce dvojnásobnými mistry, kdy o týden později v Děčíně vybojovali
ve finálovém souboji dvou ostravských týmů zlato i v kategorii U12. Mistrem U11
se stal také Matěj Mršťák, který bydlí v Muglinově. Kluci mají zároveň dobře
našlápnuto vyhrát okresní přebor v sezóně 2018/2019 v kategoriích U11 a U12,
kde svým výkonem přispěl i Alex Subý ze ZŠ Chrustova. Basketbalový klub
NH Ostrava pořádá celoročně náborové a propagační akce zaměřené na popularizaci
basketbalu, s cílem přivést děti a mládež k pravidelnému sportování. Více informací
o působení klubu najdete na www.bknhostrava.cz. Přijďte si nezávazně vyzkoušet
jeden z nejpopulárnějších sportů! Marek Stuchlý, BK NH Ostrava z.s.

Rozhovor
Zpracovaly: Klára Kaločová, Radka Nachtmanová, 5. B

DANIEL
6. let

ALEXANDR

Jak dlouho hraješ basketbal?

2. roky

Kolik jsi dal na turnaji v MR košů?
8

15

Jaký je tvůj oblíbený hráč?
Giannis Ante Tokounmpo
Tomáš Satoranský
Proč jsi začal hrát basketbal?
Inspirovali mě bratranci
Kamarád hrál basketbal

Matematické soutěže
Matematická olympiáda:
Marek Kladiva, 5. C
Matematický klokan:
Cvrček – Linda Matušíková, 2. B
Klokánek – Marek Kladiva, 5. C
Benjamín – Petr Caletka, 7. A
Kadet – Jan Goj, 9. B
Pythagoriáda:
Šimon Kristl, 5. C – 5. Místo v MsK Ostrava
Marek Kladiva, 5. C
Klára Pijáková, 6. A
Filip Šupík, 7. A

Výtvarná soutěž – Živá voda (kategorie 12. – 13. let)
Štěpán Resler, 6. B
Nejlepší práce pak budou v červnu vystaveny prostorách Mléčného baru NAPROTI
v Ostravě.

Téma - Živá voda
Kde všude voda pomáhá, co všechno by bez vody nebylo, co všechno voda „oživuje“...
Oficiální předání cen proběhlo 31. května 2019 na Slezskoostravském hradu v rámci
akce Hledej pramen vody pořádané společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Kulturní tipy na prázdniny
S vysvědčením na Věž
Akce na Vyhlídkové věži
K příležitosti konce školního roku na věži uvítáme děti s vysvědčením.
28. června 2019
09:00
 Vyhlídková věž Nové radnice
Děti, které na věž přinesou ukázat vysvědčení, dostanou vstup zdarma.
Ti se samými jedničkami navíc obdrží malý dáreček.

Astronomické pozorování
Akce planetária
Večerní pozorování na hvězdárně


Ostrava na kolečkách
Tradiční večerní jízdy - charitativní závod
23. srpna 2019
18:30
 Hlavní třída

Planetárium Ostrava

Karolinská pouť
Také letos to pěkně roztočíme
20. června - 30. června 2019
 Forum Nová Karolina

Ostravské dny 2019
Festival nové a experimentální hudby
22. srpna - 31. srpna 2019
 Město Ostrava (různá místa)
Festival Ostravské dny je žánrově zaměřen na soudobou klasickou hudbu, a to povahy
avantgardní, experimentální i riskantní.

Běh Zoo Ostrava pro gibony
Charitativní běh pro všechny
bez ohledu na věk a výkonnost
30. srpna 2019
18:00
 Zoo Ostrava

Měsíc autorského čtení 2019
Čestný host Rumunsko
03. července - 02. srpna 2019
 Divadlo "12"
Desátý MAČ v Ostravě.
www.autorskecteni.cz

Fauna trhy
Ostravské Fauna trhy jsou chovatelskou
a pěstitelskou prodejní burzou,
určenou pro širokou veřejnost
21. července 2019
08:00
 Výstaviště Černá louka

Deváťáci se loučí
V pátek 21. června se loučili naši deváťáci. Zástupci obou tříd, 9. A i 9. B,
přednesli slavnostní řeč, pustili vzpomínková videa a v závěru poděkovali
všem učitelům, dalším zaměstnancům školy a také svým rodičům.
Pak symbolicky předali štafetu současným žákům 8. třídy.

