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ÚVODNÍ SLOVO 

I když to venku tak nevypadá, začalo nám astronomické jaro. Z teplých krajin se vrací ptáci, 

kvetou první jarní květiny… a nejen to. Pro jaro je také příznačné zrození nových životů a my 

jsme se rozhodli vdechnout nový život také školním časopisu. 

Doufáme, že vám nový jarní kabát školního časopisu ještě více zpříjemní listování. 

Co si můžete tentokrát přečíst? 

Na skok se vrátíme k Vánocům. Již tradičně se konala Mikulášská nadílka, která udělala radost 

hlavně dětem na prvním stupni a radost jste udělali taky babičce a dědečkovi z Domova 

seniorů Kamenec. Po Novém roce se spousta žáků zapojila do různých soutěží a proběhla 

také velmi zajímavá beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem. Ani v tomto čísle nepřijdete 

o knižní tipy či chvilku na luštění. Ale teď už hurá do listování dubnovým číslem školního 

časopisu! 

 

Za celý redakční tým Mgr. Michaela Prokopová  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 

V prosinci jsme se se školním parlamentem zapojili do 

projektu Ježíškova vnoučata. Za uplynulé čtyři ročníky se 

podařilo díky dárcům - Ježíškovým vnoučatům - splnit 

téměř sedmdesát tisíc přání seniorů v českých domovech 

důchodců, stacionářích a specializovaných centrech. Tedy 

přání starých lidí, kteří z jakéhokoli důvodu přišli o zájem 

vlastní rodiny, nebo už ji nemají. 

Z databáze babiček, dědečků a jejich přání jsme si vybrali 

babičku Zdeničku a dědečka Josefa, oba z Domova pro 

seniory Kamenec, který je nám nejbližší, je totiž hned 

naproti naší školy. A jaká přání jsme jim splnili? 

Paní Zdenička je v domově již hodně dlouho. Má 

nedostatek zájmu ze strany rodiny, nemá dostatek objetí, 

postiskání. Proto si přála antistresovou deku, která má 

právě funkci, že může aspoň malinko nahradit lidské 

objetí. 

Pan Josef je v domově teprve krátce, ale již teď víme, že má moc rád dřevo, a protože nohy 

už mu moc neslouží, rád by si uchoval soběstačnost - aspoň co se týče rukou. Zalíbila se mu 

sada dřevěných balančních kamenů, kterou měli v domově 

zapůjčenu. Uchvátilo ho spojení oblíbeného materiálu a pomůcky, 

která mu pomůže uchovat schopnost zapnout televizi, umýt si 

obličej apod. 

A proč si zástupci školního parlamentu vybrali právě tato dvě přání? 

Vlastně to bylo jasné už od začátku. Všichni potřebujeme obejmout, 

když je nám smutno, něco nás bolí, když se bojíme, nebo prostě jen 

tak. A bylo nám moc líto, že právě toto babičce Zdeničce chybí. 

No a u dědečka Josefa nás zaujaly ty balanční kameny. I my, děti, 

něco podobného známe jako hračku. A přiznáváme, zakoupené 

balanční kameny jsme pořádně otestovali a dotek dřeva nám byl 

opravdu příjemný. 
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K dárkům jsme přidali ještě pár drobností – vánoční slaměný zápich, malou čokoládku, 

vyrobená vánoční přání a krásné obrázky se zimní tematikou (děkujeme našim čtvrťákům). 

Snad naše dárky Zdeničce a Josefovi zpříjemnily vánoční čas v domově a doufáme, že jim 

dělají radost i v dalších dnech. 

Velmi děkujeme všem, kdo tato dvě přání pomohli realizovat. 

 

Nikola Bergerová, 9. A 

Mgr. Liana Svobodová  
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BESEDA S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM 

Díky zapojení naší školní knihovny do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 

II. se mohli žáci VIII. A, VIII. B a VIII. F seznámit se spisovatelem, scénáristou, cestovatelem, 

milovníkem záhad, panem Arnoštem Vašíčkem. 

PhDr. Arnošt Vašíček se narodil v roce 1953 v Ostravě a vystudoval Fakultu žurnalistiky 

Univerzity Karlovy v Praze, obor Filmová a televizní žurnalistika. Hlavní oblastí jeho zájmu 

jsou záhady. Díky svému bádání procestoval více než osmdesát zemí a napsal desítky knih  

a několik televizních seriálů. 

Beseda, doplněná o promítání unikátních fotografií a videozáznamů, byla velmi zajímavá. 

Mnozí žáci i paní učitelky zůstávali i o přestávce a povídali a povídali. Vždyť koho by 

nezajímalo, jak je to vlastně s trpaslíky z Jávy, utajovaných mumiích mimozemšťanů, 

zapovězených tajemství starověkých civilizací a mnohé další. Zvlášť když pan Vašíček při 

odpovědi na dotazy dětí prozradil, že jedna z jeho prvních besed byla právě v naší škole. 
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BESEDA S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Liana Svobodová  
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ŠKOLNÍ PARLAMENT 

S prací školního parlamentu vás seznámíme tentokrát trošku netradičně – ve fotografiích. 

Český den proti rakovině 

 

 

 Puntíkový den 
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Jsem laskavec 

  

Mikulášská nadílka 

Valentýnská pošta 
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Drakiáda školní družiny 

Škola nanečisto a Jarní dílničky 

  

 

 

Více 
fotek z akcí nejen školního 
parlamentu si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii na školních www 
stránkách. 

Mgr. Liana Svobodová  
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ŠKOLNÍ PARLAMENT   

 

 

 

 

 

 

 

To, že máme v naší škole spoustu kreativních duší, už víme, ale teď 

pro vás máme opravdovou výzvu! 

Už nějakou dobu si lámeme hlavu nad logem Školního parlamentu. A stále 

jsme nebyli schopni tento tvrdý oříšek rozlousknout. Pokusíš se o to ty?  

Navrhni logo Školního parlamentu a přihoď k tomu ještě logo Školní knihovny 

a buď za hvězdu tohoto školního roku! 

Netroufáš si na obě? Nevadí. Pořádně zapracuj na jednom z nich a ukaž všem, 

co se v tobě skrývá! 

 

Návrhy posílejte paní učitelce Mgr. Lianě Svobodové na email: 

liana.svobodova@zsbohuminska.cz  

 

 

 

 

mailto:liana.svobodova@zsbohuminska.cz
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SOUTĚŽÍM, SOUTĚŽÍŠ, SOUTĚŽÍME  

 

Matematický klokan 2022  

V posledním březnovém týdnu se žáci 2. - 9. ročníku zúčastnili celorepublikové soutěže 

Matematický klokan. Soutěžící byli podle věku rozděleni do 6 kategorií:  

Cvrček (2. - 3. třída ZŠ) 

Klokánek (4. - 5. třída ZŠ)  

Benjamín (6. - 7. třída ZŠ) 

Kadet (8. - 9. třída ZŠ)  

 

Kategorie Cvrček 

1. Adriana Ramíková - 3. B 

2. Přemysl Štola - 2. A 

3. Jan Kratina – 3. A 

Kategorie Klokánek 

1. Petr Malý – 5. B 

2. Aleš Kuběna – 4. B 

3. Ondřej Slavický – 4. B 

Kategorie Benjamín 

1. Lukáš Sládek – 7. B 

2. Michaela Sládková – 7. B 

3. Daniela Pietraszová – 7. B 

Kategorie Kadet 

1. Michal Sikora – 9. F 

2. Daniel Dluhoš – 9. A 

3. Tim Kramář – 9. F 

 

Výhercům blahopřejeme! 

Mgr. Jana Čepeláková 
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SOUTĚŽÍM, SOUTĚŽÍŠ, SOUTĚŽÍME 

Výtvarné soutěže 

V prvním pololetí školního roku se žáci 6. a 7. ročníků zapojili do soutěží v rámci výtvarné 

výchovy. Krásné ocenění za vynikající účast z IX. ročníku soutěže Vícejazyčnost je bohatství 

v kategorii kolektivní práce získaly Anička a Kristýna Vu ze 7. A, které byly oceněny pořadateli 

v podobě knižních dárků i sladké odměny. 

Slavnostního vyhodnocení s vítěznou prací se zúčastnila i 

žákyně 6. A Karolína Tozbey, na téma Filmoví a jiní hrdinové 

pořádané SVČ Ostrava. 

Samozřejmě velké poděkování patří i všem ostatním 

kreativním tvůrcům za reprezentaci školy. 

Jistě bude mnoho dalších příležitostí soutěžit i příště! 

    Filmoví a jiní hrdinové 

 

             Vícejazyčnost je bohatství  

 

 

Mgr. Lenka Maluchová 
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SOUTĚŽÍM, SOUTĚŽÍŠ, SOUTĚŽÍME 

Recitační soutěž 

Soutěžní přehlídka dětské recitace nabírá na obrátkách. V pátek 25. března 2022 se v DDM 

v Ostravě - Porubě konalo již okresní kolo. Toho se v 5 kategoriích účastnili nejlepší recitátoři 

z kol obvodních. Naše škola měla své zastoupení hned ve 

čtyřech kategoriích, což - jak jistě uznáte - je obrovský 

úspěch. 

V 0. kategorii nás odvážně reprezentovala prvňačka 

Maruška Galičáková. 

V 1. a v 2. kategorii bojovali velmi talentovaní sourozenci 

Amálka (3.tř.) a Matěj Tvardkovi (5.tř.). 

Ve 4. kategorii jsme měli dokonce dvě soutěžící - Kláru 

Kaločovou (8. tř.) a Nikolu Bergerovou (9. tř.). 

K naší velké radosti okresním kolem nekončíme. Hned tři 

soutěžící se ve velké konkurenci ostravských škol a 

víceletých gymnázií probojovali do kola krajského, které 

se bude konat v pátek 1. dubna. Palce budeme držet 

postupující Amálce Tvardkové, Matěji Tvardkovi a Nikole 

Bergerové. Zlomte vaz. Všem dětem děkujeme za skvělou 

reprezentaci naší školy a gratulujeme! 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Liana Svobodová 
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REPORTÁŽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervozita stoupá. 

Možná jste si všimli té stoupající 

nervozity v devátých ročnících. Již 

tento měsíc totiž čeká naše deváťáky 

přijímací řízení na střední školy a 

s tím spojené zkoušky. Devět let žáci 

sbírali vědomosti a teď mají 

neuvěřitelnou šanci posunout se o 

stupeň výše. Celý pedagogický sbor 

pro ně má vzkaz: „Přejeme vám 

štěstí a držíme všem pěsti!!“ 

 

Čtvrťáci na „Ozdraváku“ 

Začátek března si užili žáci z prvního 

stupně na ozdravném pobytu. Celých 

čtrnáct dní trávili žáci se svými učiteli a 

vychovateli v krásném prostředí Zlatých 

Hor. Více informací pro vás připravujeme 

do dalšího vydání školního časopisu.  

 

 

Schránka důvěry přesunuta! 

Ti bystřejší z nás si už nejspíše všimli, že Schránka důvěry, o kterou se 

pečlivě starala paní psycholožka Mgr. Lic. Dagmar Pleva, byla přesunuta na 

druhé patro vedle kabinetu pana učitele Mgr. Radima Kofránka a paní učitelky 

Mgr. Blanky Malé. A právě paní učitelka dostala ten nejdůležitější úkol, a to 

postarat se o všechny vaše strasti a radosti, se kterými se jí můžete skrze 

Schránku důvěry svěřovat.  

 

Jarní oslavy za dveřmi! 

Velikonoce se kvapem blíží a přípravy jsou v plném proudu. Žáčci z prvního stupně vesele tvoří 

jarní květiny a brzy se pustí také do zdobení kraslic a vyrábění velikonočních zajíčků. Zato žáci 

druhého stupně už netrpělivě vyhlíží prázdniny. Ty letos začínají ve čtvrtek 14. 4.   

Milí žáci, milé žákyně, 

užijte si velikonoční prázdniny naplno, ale buďte také opatrní!  
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 

Zápis do 1. třídy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní vyhlášení soutěže Dětský čin roku  

Dětští hrdinové roku 2020 a 2021 se společně setkají na slavnostním vyhlášení vítězů projektu 

Dětský čin roku 2021, které se uskuteční 7. dubna 2022 na Staroměstské radnici v Praze. 

A kdo se letos do Prahy podívá? 

Vítězové roku 2020 – Tomáš Mostýn, Tadeáš Malík a Sebastian Ryška, 

Klára Kaločová, Šimon Žila 

Vítězové roku 2021 – Lucie Vargová, Vendula Buchtová, Jan Gavlas 

Slavností vyhlášení si nenechají ujít také paní učitelky Mgr. Liana Svobodová a Mgr. Michaela 

Prokopová.  
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 

Ukliďme Česko – fotografická soutěž 

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava vyhlásil fotografickou soutěž, do 

které se můžete zapojit i vy. Co pro to musíte udělat? Můžete si vybrat … 

Buď zachytíte místo, které byste chtěli na Slezské Ostravě změnit nebo 

vylepšit, nebo zachytíte místo, které se Vám na Slezské Ostravě líbí. 

Pak už jen stačí poslat fotografie paní učitelce Mgr. Lianě Svobodové. 

 

Den Země 

V pátek 22. dubna slaví naše matička Země svůj svátek a i 

my ho pořádně oslavíme. Jak nejlépe oslavit tento den? No 

tím, že si zvelebíme místo pro náš život. Všichni žáci spolu 

s učiteli se vrhnou jedno dopoledne do úklidu přírody na 

Slezské Ostravě.  

 

Exkurze a třídní výlety 

Poslední týden v květnu a začátek června se nese v duchu exkurzí a třídních výletů. Na nic 

nečekejte. Využijte třídnickou hodinu k tomu, že se domluvíte, co společně s třídním učitelem 

podniknete.  

Nezapomeňte se pak s námi podělit o zážitky a fotografie! 

Kameňákova krabice je vám k dispozici! Moc se na vaše 

příspěvky těšíme!  
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KNIŽNÍ TIPY DANČI TROJANOVÉ 

 

Kuromoriho meč 

Výlet Kennyho Blackwooda do Japonska nabere zajímavý vývoj, když je hned na letišti v Tokiu 

z neznámého důvodu zatčen a vzápětí během jízdy policejním autem unesen (nebo 

zachráněn?) neznámým motorkářem. Navíc zjišťuje, že má zvláštní 

schopnost vidět démony a jiná nadpřirozená stvoření, která zůstávají 

očím většiny lidí skryta. Brzy se však ukáže, že Kenny taky v žádném 

případě obyčejný není. Je totiž osudem předurčen k zabránění 

zemětřesení obrovských rozměrů, jež má zničit většinu americké 

pevniny. To se mu ale může podařit jedině s Nebeským mečem. 

Bohužel nikdo nemá tušení, kam meč Kennyho dědeček před lety 

ukryl, a Kenny si rozhodně nemůže dovolit plýtvat časem! V knize 

se občas objevují slova japonské kultury a na konci knihy je mini 

slovníček s jejich významem. Takže si nejen přečtete úžasnou 

knihu, ale přiučíte se i pár cizojazyčných slov.  
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KNIŽNÍ TIPY DANČI TROJANOVÉ 

 

Andělé: Pád, Muka, Vytržení, Vykoupení 

Některým andělům je souzen Pád... 

Na Danielu Grigorim je něco bolestně povědomého. Ten záhadný, odtažitý chlapec upoutal 

pozornost Luce Priceové, už když ho viděla poprvé – v první den jejího pobytu v internátní 

škole pro problémové mladistvé. Ve škole, kde jsou zakázané mobilní telefony, všichni ostatní 

studenti jsou divní a každý krok sledují bezpečnostní kamery, znamená Daniel pro Luce jediný 

světlý bod. A přestože on s ní očividně nechce mít nic společného, a dává to jasně najevo, 

něco ji k němu přitahuje jako můru plamen svíčky. Luce musí zjistit, co se Daniel tak zoufale 

snaží utajit... I kdyby ji to mělo zabít. 
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CHVILKA NA LUŠTĚNÍ 

 

                        

                       

                          

                          

        
 -         

            -                   

                          

                        

 

Tajenka: …………………………………………………………………………….. 

 

1. Jaká fyzikální veličina popisuje schopnost hmoty konat práci?  

2. Srdce má 2 síně a 2….    

3. Jakým z několika způsobů můžeme udělat rozklad mnohočlenů na součin?     

4. V chemii jsou 3 druhy roztoků. Nasycený, nenasycený a ……  

5.  Jaký je největší ostrov Evropy?    

6. Jak se nazývá revoluce, kdy James Watt zdokonalil parní stroj?  

7. Nejznámější kniha Boženy Němcové?  
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CHVILKA NA LUŠTĚNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Adéla Králová, 8. A 

 

Do šatu mě nabíráš, 

pak přede mnou zavíráš, 

v teple pro mne slzí oči, 

vše se za mnou venku točí, 

beru z hlavy klobouky, 

nepouštěj mě do mouky. 

Kdo jsem? 
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Kreativní psaní našich žáků  

Klára Kaločová: Máša   

Jmenuji se Klára Kaločová a můj příběh začal tehdy, když jsem poprvé přišla na koňský tábor. 

Práce s koňmi mě neuvěřitelně bavila, a tak jsem se rozhodla, že bych se jim chtěla začít 

věnovat víc. Zjistila jsem, že nedaleko našeho domu bydlí paní, která má koně. Rozhodla 

jsem se společně se svojí kamarádkou, že se tam půjdeme podívat. Doufaly jsme, že když jí 

třeba občas s něčím pomůžeme, nechá nás se na koních svézt. Ale to, co jsme se na místě 

dozvěděly, jsme opravdu nečekaly. Ta paní se totiž stará o staré a nemocné koně, a tak 

nebylo na ježdění ani pomyšlení. Ale stejně potřebovala naši pomoc. Rozhodly jsme se, že 

do toho půjdeme a teď už vím, že to bylo správné rozhodnutí! Máme na starosti poníka, který 

se jmenuje Máša a má bolavé nohy. Chodíme za ní skoro každý druhý den. Většinou ji bereme 

na procházku k rybníku, aby se mohla zchladit, a taky ji často čistíme, protože se strašně 

ráda válí v blátě. Původně jsem si přišla zajezdit, ale teď už vím, že tady na těch koních nikdy 

jezdit nebudu. Stejně tam ale chodím ráda a mám dobrý pocit, že můžu něčím pomoci. I 

stará zvířata si zaslouží naši lásku. 

      (Práce do soutěže Dětský čin roku 2020) 

Jan Gavlas: Úklid „Důlek“ 

Jednoho dne jsme se s naším hasičským týmem rozhodli, že půjdeme uklidit „Důlky“, které 

se nachází v místě našeho bydliště v Ostravě Muglinově. Jedná se o menší lesní park, kam 

lidé často chodí, ale také odhazují nepotřebné věci a dělají z parku smetiště. 

V sobotu ráno jsme se sešli kolem 8. hodiny ráno u hasičárny v Muglinově, za auto připojili 

přívěsný vozík a jeli jsme směr „Důlky“. Když jsme přijeli na místo, vyrazilo nám to dech, 

takový nepořádek jsme už dlouho neviděli. V lesoparku jsme našli různé odpadky například 

plechovky, plastové lahve, papírky od potravin, igelitové tašky, sáčky a v malém jezírku 

dokonce velké pneumatiky od traktorů a aut. 

Rozdělili jsme se s kamarády do skupin. Já s mojí skupinou jsme šli vytahovat pneumatiky, 

další skupinky šly uklízet odpadky. Pneumatik bylo opravdu hodně a bylo celkem těžké je 

vytáhnout, ale poradili jsme si a téměř celý den jsme park čistili, odpadků jakoby neubývalo 

a přívěsný vozík se plnil a plnil. Celkem dva plné přívěsné vozíky odpadků a pneumatik, to 

byl výsledek naší celodenní práce. 
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Všichni jsme večer padli únavou, ale pro ten dobrý pocit, že jsme udělali něco pro své okolí 

a místo, kde spousty z nás denně chodí, to za to stálo. Chceme žít v čistém prostředí a není 

nám lhostejné, když nám někdo dělá z přírody smetiště. 

      (Práce do soutěže Dětský čin roku 2021) 

Soňa Vojkovská: Pohřební den 

Mračna šedá,   
má tvář bledá.  
Vítr vlaje a kolem vrány,   
černé a sedící kousek od brány.  
Hledí do díry na mrtvolu,  
která leží mezi kořeny stromu.  
Ani jedna z nich slzu neuronila,   
nepřipadají si, že ta smrt byla jejich vina.   
U hrobu sedí holubice,   
vranám promlouvá velice tiše.  
Mluví o nebi a peklu,   
proč mluví přesně proti větru?  
Jsou její slova kontrolována samotným 
bohem?  
Chtěl on samotný dát mrtvole sbohem?  
  

Život je pouhá cesta, která má svůj cíl,  
a na našem konci nás za odměnu pokryje 
jíl.  
Žádné nebe ani peklo neexistuje,  
a pokud ano, tak jen hloupé ovlivňuje.  
Nekonečná tma je ten konec,  
je to jako, když v pohádkách zazvoní 
zvonec…  
Ten příběh prostě skončil.  
Černé perly zasazeny v očích vran,  
mi vždy připomínaly, kolik mi zasadily 
bodných ran.  
  

Z šedých mračen začnou padat slzy 
Země,  
slitovala se nad mrtvolou zjevně.  
Ze suché hlíny se začíná tvořit jíl,  
pomalu stéká na rakev, na svůj cíl.  
  

Holubice se naposledy pomodlí,  
za chvíli má právo odejít.  
        

Rakev uzavřou,  
paprsky Slunce uhasnou.  
Farář s rozloučením odchází,  
bílé peří ze své šály opráší.  
  

Černé oděvy osob kolem hrobu,  
moknou a už jsou na odchodu.  
Ani jedna neřekla půl slova,  
ani ta, ze které se stala vdova.  
Mrtvola leží v hrobu,  
poleží si tam dlouhou dobu.  
Studená kůže,  
v dlaních růže.  
Hnědé vlasy,  
žádné hlasy.  
Vkusný oblek,  
poslední vrána se chystá na odlet.  
Necítím pach té růže,  
ani to, že se dotýká mé kůže.  
Oblek se snaží mému tělu dodat teplo,  
s teplotou mého těla to však ani nehlo.  
  
Mé vlasy ztrácí lesk,  
poslední věc, co jsem slyšel, byl tlumený 
blesk.  
  
Ta rakev je moje nová lože,  
mám poslední přání, bože.  
Ať vrány zvolí horší cestu,   
než jakou jsem umíral já.  
Ať je noční můry doprovází ve snu,  
na duši jim zbyde šrám.  
  
Trpět je horší než býti mrtev.  
Dopřej jim bolest doprovázenou mým 
vztekem.  
Tohle je mé poslední přání.



 

 

 

 

 

 

 

 

Co časopis, to originální titulka. Po těch letech si i náš 

Kameňák zaslouží změnu a budete to právě vy, kdo se o to 

pokusí.  

Zasedněte k počítačům, vezměte do ruky tužky, pastelky, fixy a navrhněte titulní stranu 

našeho časopisu.  

Návrhy můžete posílat do konce května na e-mail: michaela.prokopova@zsbohuminska.cz 

nebo vložte do Kameňákovy 

krabice. 

V červnovém vydání vám 

představíme nejlepší práce, ze 

kterých všichni společně vybereme 

vítěze.  
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