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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Naši milí žáci, naše milé žákyně, 

školní rok je v plném proudu a konečně se vám do rukou dostává také první číslo 

školního časopisu Kameňák. A co vás při listování čeká? Dozvíte se, na které dny 

letos připadají prázdniny, kdo vás letos zastupuje ve Školním parlamentu a co vás 

tento školní rok čeká. Pár stránek jsme věnovali také školní družině či chvilce 

luštění. 

Novinkou tohoto roku je tzv. „Kameňákova krabice“, která je umístěná u nástěnky 

našeho časopisu. Do této krabice může každý z vás hodit tip, nápad či konkrétní 

příspěvek, který byste chtěli zveřejnit v dalších číslech časopisu. Redakční rada 

si velmi ráda vaše nápady přečte a příspěvky zveřejní. Těšíme se, co nového nás 

čeká.  

Za celý redakční tým Mgr. Michaela Prokopová 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

 Stejně jako každý rok i letos nás čeká pár dní volna. Můžeme na chvíli 

zapomenout na školu či učení a můžeme se plně věnovat rodině, kamarádům či 

volnočasovým aktivitám. Někteří z vás jistě budou podnikat různé výlety a túry. 

Pochlubte se, co zajímavého jste během volných dní zažili. Rádi vaše zážitky 

zveřejníme ☺  

 

1. pololetí  1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 

2. pololetí  1. 2. 2022 – 30. 6. 2022 

Prázdniny 

    Podzimní 27. 10. a 29. 10.  

    Vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 

    Pololetní  pátek 4. 2. 2022 

    Jarní   28. 2. 2022 – 6. 3. 2022 

    Velikonoční  14. 4. 2022 

    Hlavní  1. 7. 2022 – 31. 8. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÍTÁME PRVŇÁČKY 

První září. Den jako každý jiný. Teda až na tu skutečnost, že jdeme po dvou 

měsících strávených u vody s kamarády do školy…  

Většinu z nás tento den nepřekvapí. Jako každý rok si najdeme své místo u lavice, 

které nám ale s největší pravděpodobností nevydrží moc dlouho, protože třídní 

učitel bude stoprocentně přesazovat. Ten den jdeme do školy jen na jednu hodinu. 

Přivítáme se s třídním učitelem, řekneme si novinky a důležité informace. Takové 

normální první září. 

Pro prvňáčky to ale není den jako každý jiný… Je to první den devítileté etapy 

života, během které se z malého prvňáčka stane uvědomělý a znalý deváťák. Cesta 

je to dlouhá a náročná, ale také zábavná a plná dobrodružství. 

Stejně jako loni i letos byly na škole 

otevřeny tři třídy pro prvňáčky a 

stejně jako loni i letos je přivítali 

třídní učitelky, paní ředitelka, paní 

zástupkyně a také zástupci 

Městského obvodu Slezská Ostrava.  

Všem prvňáčkům přejeme úspěšné 

vkročení do školních let! 

 



ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Školní parlament má na naší škole dlouholetou tradici. Je složen ze zástupců 5. – 9. 

tříd. 

Žáci se scházejí pravidelně každý první pátek v měsíci ve školní knihovně  

a příležitostně dle potřeby. O výsledcích svého jednání informují třídní učitele  

a žáky na třídnických hodinách. Řeší podmínky a požadavky žáků na život ve škole. 

Je prostředníkem mezi žáky a vedením školy. Pomáhá všem vyučujícím a školní 

družině při organizaci akcí pro žáky a rodiče, organizuje své vlastní akce, kterými 

podporuje dobrou atmosféru ve škole, spolupráci a kamarádství mezi žáky. Činnost 

školního parlamentu koordinuje Mgr. Liana Svobodová. 

Složení školního parlamentu:  

5. A – Matěj Tvardek 

5. B – Petr Malý 

6. A – Samuel Mucha 

6. B – Eliška Kuběnová 

7. A – Karolína Papežová 

7. B – Vendula Buchtová 

8. A – Adéla Králová 

8. B – Tadeáš Malík 

8. F – Jaromír Martinák 

9. A - Nikola Bergerová, Lucie 

Vargová 

9. B – Daniela Trojanová 

9. F – Jonáš Kwašný 

 

 

 

 

 



ČESKÉ DNY PROTI RAKOVINĚ 

Velkou část práce věnuje žákovský parlament charitativním činnostem. V netradičním 

podzimním termínu se uskutečnil již 25. ročník 

veřejné sbírky Český den proti rakovině. Od středy 

29. září do pátku 1. října tak mohli i žáci naší školy, 

zaměstnanci ZŠ i MŠ Bohumínská, zákonní zástupci  

i další zakoupit u zástupců školního parlamentu žlutou 

kytičku, tentokrát s tmavě zelenou stužkou,  

a podpořit tak boj proti rakovině. Každý dárce dostal 

ke kytičce i letáček s informacemi o prevenci nádorů 

ledvin, močového měchýře a prostaty s cílem 

upozornit na rizikové faktory a na příznaky, které by 

nikdo neměl přehlédnout. V letošním roce se podařilo 

vybrat rekordní částku 11. 992,- Kč. 

 

 

 

 



Od organizátorů akce jsme dostali milé poděkování. 

 

 

Milí spolupracovníci Českého dne proti rakovině, 

jménem organizátorů sbírky a jménem Ligy proti rakovině Praha 
ze srdce děkujeme všem, kteří jste se do letošního Českého dne proti 
rakovině zapojili - velký dík organizátorům, přispěvatelům, 
dobrovolníkům i podporovatelům! Díky vám se podařilo během 
letošního 25. ročníku sbírky Český den proti rakovině vybrat více 
než 16 milionů Kč! 

Liga proti rakovině si velmi váží vysoké a stálé důvěry 
spoluobčanů, kteří každoročně podpoří její aktivity zakoupením 
kytičky. Vybrané finanční prostředky budou použity na projekty 
boje proti rakovině a rozděleny na konci letošního roku, o 
podrobnostech budeme informovat. 

Přejeme hlavně dobré zdraví Vám i všem Vašim blízkým a budeme 
doufat ve spolupráci při dalším ročníku sbírky. 

Mějte se krásně! 

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha 

s pozdravem 

Jana Mauleová 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTÍKOVÝ DEN 

I v tomto školním roce se budeme snažit organizovat tematické dny. Tím prvním – 

puntíkovým - jsme reagovali na celorepublikový happening s přesahem do zahraničí 

Světový dne psoriázy - lupénky. Důvodem vzniku Puntíkového dne byla potřeba 

vzdělávat veřejnost o tom, že lupénka není infekční 

onemocnění, a tudíž není důvod se pacientů stranit  

a jakkoliv je odmítat. Děti se tak prostřednictvím 

zástupců školního parlamentu seznámily se 

základními fakty o lupénce a hravou formou 

podpořily pacienty tím, že si oblékly cokoliv  

s puntíky, vyrobily puntíkovou koláž, či obrázek, 

našly puntíkové doplňky apod. Pro Puntíkový den jsme 

si vybrali úterý 26. 10. 2021. To jsme ale netušili, že 

budeme mít ředitelské volno. Velmi děkujeme všem, 

kdo si i přesto udělali puntíkový den doma a zaslali 

nám fotodokumentaci i dětem, které přišly  

v puntíkách 1. listopadu. Vaše modely nás opravdu bavily. Jste skvělí! Zástupci školního 

parlamentu nyní vaše příspěvky hodnotí a ti nejnápaditější z vás budou odměněni. 

Mgr. Liana Svobodová 



ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Prázdniny skončily, máme tady další školní rok a s ním i plno akcí, které nás v naší 

školní družině čekají. Některé už od začátku září stihly proběhnout, tak se pojďme 

podívat, které to byly. 

Sjíždění řeky Ostravice na raftech 

V pátek 10. září 2021 se děti školní družiny rozloučily s létem sjížděním řeky 

Ostravice na raftech. Společně s vodáckými instruktory zvládly úsek od 

Slezskoostravského hradu až do Koblova. Vody bylo dostatek, sluníčko pěkně hřálo  

a malí námořníci si plavbu náramně užili. 

 

Zahájení celoročního turnaje – „Námořníci a piráti z Kamence“ 

Odstartovali jsme také celoroční turnaj naší školní družiny. Tentokrát ho proplujeme 

v duchu „Námořníků a pirátů z Kamence“.  

V pondělí 13. září 2021 proběhlo jeho 

slavnostní zahájení na zahradě školy. Paní 

vychovatelky se staly kapitánkami 

jednotlivých oddělení a z dětí najednou byli 

námořníci nebo piráti. 

 



Společný nástup jsme začali „hymnou“ Vzhůru na palubu, která nám bude znít před 

každým měsíčním úkolem/hrou.  

Poté byli chlapci a děvčata seznámeni s tím, na co se budou moct až do června těšit,  

a také jim byli představeni mořští živočichové, kteří budou reprezentovat naše 

jednotlivá oddělení. 

Po splnění úkolů se v odděleních budeme posouvat po vytvořené mapě, až nakonec 

doplujeme do cíle. Ti nejlepší pak získají poklad! 

 

Celodružinová hra – 1. kolo  

Naším prvním úkolem za měsíc září 2021 v celodružinové hře bylo vytváření vlajky. 

Každé oddělení pojalo výrobu podle svého  

a výsledkem jsou originální výtvory. 

A jak hodnocení probíhalo? Z každé družinové 

třídy byly vybrány tři děti, které se staly 

porotci. „Odborná porota“ pak v tajném 



hlasování vybírala tu nejlepší vlajku. Po sečtení všech bodů bylo jasné, že vyhrálo  

3. oddělení.  

To se tak pro tyto chvíle posunulo nejdále po naší mapě za pokladem. 

Vytvořené vlajky si budeme brát s sebou při každém slavnostním nástupu před další 

měsíční hrou či úkolem. 

Jedeme na zelenou! 

Dále v měsíci září děti ze ŠD zahájily akci „Jedeme na zelenou!“. Společně se svojí 

paní vychovatelkou navštívily dětské dopravní hřiště na ulici Orebitská a se strážníky 

Městské policie Ostrava si vyzkoušely jízdu na kole podle pravidel silničního provozu. 

Hlavním cílem akce určené pro děti prvních tříd je, aby se děvčata a chlapci naučili 

základní dopravní značky a bezpečnou jízdu po silnici. 

 

 

Drakiáda 

Ve čtvrtek 16. října 2021 se odpoledne konala Drakiáda naší školní družiny. Paní 

vychovatelky se s dětmi vydaly do nedalekého parku Komenského sady, kde společně 

pouštěly létající draky.  

Draků nejrůznějších velikostí  

a materiálů se sešlo opravdu hodně. 

Počasí nám přálo, foukal příznivý vítr, 

takže se dá říct, že se akce vydařila. 



Všechny děti dostaly pamětní list a malou sladkou odměnu. Ti nejlepší byli oceněni 

diplomem. 

V blízké době nás dále čeká například akce Instalace ptačích budek – nový domov pro 

ptáčky, Halloweenský týden ve ŠD, druhá celodružinová hra, 14. ročník Ekologické 

tvůrčí dílny (tentokrát zaměřený na EKO plavidla) či turnaj ve stolní hře Mikádo. 

Určitě se máme na co těšit. ☺  

Mgr. Soňa Balonová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUTĚŽÍM, SOUTĚŽÍŠ, SOUTĚŽÍME  
 

Logická olympiáda 

 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na 

logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. 

Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a 

pohotového rozhodování.  

Naši žáci se tradičně zapojili do soutěže a opět zářili s pěknými výsledky. 

Kategorie A1 – 1. ročník 

1. Filip Jonáš 

Kategorie A2 – 2. ročník 

1. Mlýnek Roman 

2. Maršálková Nela 

3. Frydrich Eduard 

Martin Puchart 

Thomson Cyril Mathew 

 

Kategorie A - 3 – 5. ročník 

1. Malý Petr 

2. Kuběna Aleš 

3. Čapek Jiří 

Filip Sebastian 

Kategorie B – 6 – 9. ročník 

1. Maindová Hana 

2. Sládek Lukáš 

3. Podešva Radim 

Všem moc blahopřejeme! 

      Mgr. Jana Čepeláková 

Soutěž mladých zoologů 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava pravidelně vyhlašuje soutěž 

s názvem Soutěž mladých zoologů. Letošní kolo se uskutečnilo 9. listopadu a neslo 

název Ryby a rybnikářství ČR. Do soutěže se 

přihlásili žáci 7. ročníku, kteří vytvořili dva 

týmy. Konkurence byla veliká, ale naši malí 

rybáři se nedali a umístili se na pěkných 

místech. Odměnou jim byla procházka 

zoologickou zahradou. 

Mgr. Soňa Fajkusová



Přírodovědný Klokan 

 

Ve středu 13. října 2021 se uskutečnilo školní kolo 

Přírodovědného Klokana, do kterého se zapojilo 49 žáků 9. 

ročníku. V časovém limitu řešili přírodovědně zaměřené úlohy (fyzika, zeměpis, 

matematika, přírodopis) bodově rozdělené do 4 úrovní náročnosti. Statistika 

výsledků všech soutěžících byla poslána do městského centra soutěže, kde se 

porovnávaly výsledky všech ostravských základních škol.  

• 1. místo – Filip Volný, 9. F – 80 b. - celkové 6. místo celoostravského kola 

• 2. místo – Barbora Górná, 9. B – 67 b. 

• 3. místo – Jonáš Kwašný, 9. F a David Podešva, 9. B – 66 b. 

Blahopřejeme! 

 

Mgr. Simona Kyselová 

 

Pohár Starosty Slezské Ostravy 

První říjnový den proběhl Pohár Starosty v atletice pro 4 základní školy 

městského obvodu Slezská Ostrava. V nádherném slunečném sportovním dni 

prožilo 16 žáků 2. – 9. ročníku naší školy atletický víceboj. A byl velmi úspěšný! 

V kategorii Soutěž družstev jsme se umístili na 2. místě. 

V soutěži jednotlivců ovládla první místo Adriana Górná ze 7. A. 

Všem reprezentantům naší školy děkujeme za bojovnost a skvělé výkony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Ryšková 



Dětský čin roku 

 

Každým rokem se žáci z naší školy zapojují do charitativního projektu Dětský čin 

roku, jehož cílem je podpora dětí v konání dobra. I letos byli naši žáci velmi 

úspěšní a do semifinálového kola se probojovalo hned několik našich žáků. Vítěze 

určila dětská porota formou hlasování. A nám už teď nezbývá nic jiného, než 

netrpělivě očekávat konečné výsledky! 

Kategorie Pomoc ostatním: Jonáš Kwašný 

     Lucie Vargová 

 

Kategorie Kolektivní pomoc: Bára Pastrňáková 

 

Kategorie Pomoc přírodě: Jan Gavlas 

 

Kategorie Dobrý nápad:  Karolína Papežová 

     Vendula Buchtová 

 

Mgr. Michaela Prokopová 

 

Znáš svůj kraj? 

 

"Znáš svůj kraj?" - pod tímto názvem proběhla dne 12. listopadu 2021 zeměpisná 

soutěž zaměřená na cestovní ruch Moravskoslezského kraje. První ročník této 

soutěže pořádal AHOL střední škola gastronomie, turismu a lázeňství. 

Žáci Jakub Nedvěd, Kryštof Pyka, Lukáš Čecháček, David Podešva a Štěpán 

Resler pod vedení paní učitelky Mgr. Dagmar Sládečkové soutěžili v těchto 

oblastech: 

• zeměpisný kvíz Moravskoslezského kraje 

• připravená prezentace dvoudenního školního výletu 

• poznávání historických objektů, krajových specialit a 

významných osobností Moravskoslezského kraje 

Žáci sice nezvítězili, ale byli ze soutěže nadšeni. Také byli překvapeni z 

krásného prostředí  střední školy, z organizace soutěže a cen, které dostali za 

účast. Už nyní se těší na další ročník!

Mgr. Dagmar Sládečková 



CO NÁS TENTO ROK ČEKÁ? 
 

Hledáme mladého chemika  

První listopadový týden proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnili žáci 9. ročníků. 

Tři nejlepší postoupí do krajského kola. 

 

Celoroční soutěž KORCHEM – Směsi kolem nás  

1. kolo – Směsi a jejich dělení – proběhlo 

2. kolo – Roztoky (do 9. 1. 2022) 

3. kolo – Koloidy (do 13. 3. 2022) 

 

Bobřík informatiky – v průběhu listopadu 

 

Matematická olympiáda – školní kolo listopad-březen 

 

Olympiáda v jazyce českém – školní kolo v průběhu listopadu 

 

Dějepisná olympiáda – školní kolo v průběhu listopadu 

 

Olympiáda v jazyce anglickém – školní kolo v průběhu ledna 

 

Zeměpisná olympiáda – školní kolo v průběhu ledna 

 

Školní příprava k Fyzikální olympiádě  

 

Recitační soutěž  

 

Další dílčí soutěže a projekty v rámci předmětů 

 

 

 

 



CHVILKA NA LUŠTĚNÍ 

* 

Pomoz dráčkovi najít cestu k Dračí sopce a vyřeš tak tajenku. 

…………………………………………………………. je jedním z měsíců v roce, ve kterém padá listí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Králová, 8. A 



 CHVILKA NA LUŠTĚNÍ 

** 

1.                    

2.           X               

3.                    

4.                   

5.                        

6.                     

7.                   

8.                         

 

Tajenka: ___________________________________________ 

1. Název literárního druhu, který nemá děj. 

2. Jméno českého spisovatele, který napsal Staré pověsti české či Z Čech až 

na konec světa. 

3. A, ale, že, když, protože patří mezi … 

4. Název slohového útvaru, jehož podstatou je shrnutí hlavních myšlenek textu. 

5. Doplň řadu poměrů: slučovací, vylučovací, stupňovací, důsledkový, příčinný … 

6. Výraz pulovr patří mezi slova … 

7. Název literárního druhu, ve kterém jsou důležité dialogy a monology. 

8. Označení nářečí v Praze.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Králová, 8. A 



CHVILKA NA LUŠTĚNÍ 

** 

 

Doplň větu: Jen ať každý ví,  

 

Vyberte správný konec přísloví a písmenko, které je vytištěno za ním, napište do 

tabulky ke stejnému číslu, jaké má začátek přísloví.  

 

1 Kdo jinému jámu kopá,  tomu není pomoci. J  

2 Komu není rady,  má za tři. E  

3 Dvakrát měř,  sám do ní padá. C  

4 Kdo šetří,  jednou řež. O  

5 Není všechno zlato,  nesmí do lesa. P 

6 Kdo se bojí, nejsou koláče. Í  

7 Komu se nelení,  co se třpytí. Ř  

8 Bez práce,  tomu se zelení. S  

9 S poctivostí  málo platná. V  

10 Práce kvapná,  nejdál dojdeš. L 
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