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PROSINCOVÝ KAMEŇÁK

A je to ty! Opět můžete ve svých rukou držet stránky školního časopisu Kameňák,
na kterém se podílelo mnoho žáků, učitelů či vychovatelů z naší školy.
Vánoce se kvapem blíží, a proto jsme se rozhodli vydat tento speciální díl.
Speciální v tom, že obsahuje články a tipy našich žáků zaměřené na vánoční
období, ale také se dozvíte o aktivitách, které na naší škole proběhly
v předchozích dvou měsících. Všichni jistě víte, že v období od října do listopadu
jsme většinu času trávili doma. Dali jsme proto prostor našim šikovným žákům
a vytvořili tak díl plný nápadů a zábavy.

Rádi bychom Vám všem chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné
vkročení do roku 2021.
Mějte se pěkně a po prázdninách se na Vás všichni opět těšíme!
Mgr. Michaela Prokopová

2

JAK SE NALADIT NA VÁNOCE
1) Rozsviťte si světýlka
Rozsvítit si světýlka v pokoji mi vždy pomůže naladit se do
vánoční nálady, ale komu taky ne, že? Ani se tomu nedivím,
vypadá to totiž nádherně a k Vánocům to prostě patří.
2) Upečte alespoň jeden druh vánočního cukroví
Pečení cukroví má obrovské kouzlo a nemusíte být nutně
cukráři, abyste to zvládli. Není to jen o tom, aby bylo
všechno perfektní, ale o tom abyste si pečení užili. Existuje spousta druhů
cukroví, takže si vybere snad každý.
3) Pusťte si vánoční píseň nebo koledu
Vánočních koled je spousta a písniček snad ještě víc. Anglické, české, veselé,
smutné… No zkrátka si myslím, že si vybere úplně každý.
4) Vypijte si horkou čokoládu
Nedokážu si představit nic lepšího, než horkou čokoládu se šlehačkou v některém
z mých oblíbených hrníčků. Ale jestli čokoládu nepreferujete, můžete si dát třeba
voňavý teplý čaj.
5) Provoňte si dům
Na to, jak si provonět domov je více způsobů,
můžete použít vánoční purpuru, což je vonná směs,
kterou rozehřejete na plotýnce, a po chvilce začne
krásně vonět. Nebo si můžete jednoduše zapálit
vonnou svíčku.
6) Jděte se podívat na stromeček
Letos jsou sice vánoční trhy spíš skromné, ale stromeček je na náměstí pořád.
Takže se tam rozhodně můžete jít podívat a možná vám to zvedne náladu.
7) Podívejte se na vánoční film nebo na pohádku
I když máme své úkoly a povinnosti, každý si někdy potřebujeme odpočinout
a úplně nejlepší je si u tuho pustit nějaký vánoční film nebo pohádku.
Tak co? Kterou pohádku si pustíte nejdříve?
Klára Kaločová, 7. B
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TIP NA NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Čas vánoční se rychle blíží a já si neumím představit Vánoce bez cukroví. Nejsem
jistě sama, kdo miluje tyto lahodné cukrovinky. S mamkou pečeme každý rok
spoustu druhů cukroví a já jsem se rozhodla podělit se s vámi o druh, který si
zamilují hlavně milovníci kávy.
Cappuccino vánoční rohlíčky
Ingredience:
50g cappuccina
300-400g hladké mouky
50g mletých mandlí
50g mleté ořechy
100g moučkového cukru
Špetka soli
200g másla
80g čokolády
Trochu Tuku

Postup přípravy:
Nejprve rozpustíme cappuccino v 50ml horké vody a necháme ho stranou
vychladit.
Do misky dáme mouku, máslo, ořechy, sůl, cukr a přidáme vychlazené cappuccino.
Vypracujeme těsto, které necháme odpočívat alespoň hodinu a poté tvarujeme
pomocí formiček rohlíčky, které pečeme při teplotě 180 °C cca 10-12
minut. Nezapomeňte si plech pořádně vymazat nebo vyložit pečicím papírem.
Vychladlé rohlíčky namočíme do rozpuštěné čokolády.
Nakonec uchováme v chladu a suchu do doby, než budete podávat cukroví na tác.
Zpočátku jsou rohlíčky tvrdé, ale když se správně odleží, změknou. 😊
Zkusila jsem si tento recept také a myslím si, že se nám povedly. Co myslíte vy?
Laura Kováčová, 7. A
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VÁNOČNÍ POVÍDKA
Milé děti, děvčata a chlapci, učitelé a uklízečky!
Zastavte se na chvíli, nasajte dýchacími otvory vánoční atmosféru a užijte si mou
vánoční pohádku.
Za devatero přeplněnými křižovatkami a řekami s ropnými skvrnami, žila, byla
jedna holka. Říkejme jí třeba Hanka. Hanka zrovna seděla nad svou objednávkou
v Mekáči a přemýšlela, seč jí síly stačily. Nad čím? Jednoduchá otázka. Nad tím,
jaké koupí svým blízkým dárky k Vánocům. Možná to působí jako lehká úvaha, ale
není. Co kdyby jim koupila něco, co jim koupil někdo jiný? Nebo by se jim ten dárek
nelíbil? Což znamená, že má dvě podmínky. První: originalita. Druhá: musí se trefit
do vkusu.
Chytila se za hlavu a povzdechla si. Čím míň podmínek, tím víc možností, co koupit.
Zahleděla se do svého jídla. A v tu chvíli ji to trklo. Její kamarádka miluje jídlo.
Hanka pozřela zbytečky jídla a šla k pokladně koupit dárkovou poukázku. Tak
dárek číslo jedna by byl. Ještě jich pár zbývá.
Po nákupu kaktusů, triček, ponožek, sladkostí a dalších věcí jí zbýval dárek
poslední. Pro její rodiče. A ten už taky měla.
Nastal den Vánoc. Všechny dárky už byly předané a udělaly jejím přátelům radost.
Až na její rodiče. Těm dala pusu na tvář.
,,Šťastné a veselé, rodiče. Mám vás moc ráda.”

Michaela Černá, 9. B
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KDYBYCH BYDLEL …
Kdybych bydlel na Ukrajině a jmenoval se Mykhail, byly by mé Vánoce následující:
Vánoce bych neslavil 24. prosince, ale 6. ledna podle zvyků pravoslavné církve.
Místo koled bych zpíval ščedrivky a stromečku říkal rizdvjana jalynka, ale hlavně
bych se dobře najedl, jelikož štědrovečerní večeře musí podle tradice obsahovat
12 bezmasých jídel. Dárky pod stromečkem, ani kolotoče na náměstí tu nenajdete.
Ukrajinci slaví Vánoce především jako křesťanský svátek narození Ježíše Krista,
proto je neodmyslitelnou částí Štědrého dne mše.
Kdybych bydlel v Japonsku a jmenoval se Maikeru, byly by mé Vánoce asi takové:
Přestože v Japonsku je nejrozšířenějším náboženstvím Buddhismus, Vánoce tu
mají svou dlouholetou tradici. Tradice tu není zakořeněná v náboženství, ale jako
svátek zábavy a veselosti. Stromky se zde obvykle nezdobí, ale většina tradic jako
dárky a společná rodinná večeře zůstávají. Na rozdíl od Česka se zde nákupní
centra ani kina nezavírají, stávají se totiž častým cílem mladých lidí.
Kdybych bydlel v Mexiku a jmenoval se Miguel, vypadala by oslava mých Vánoc asi
takto:
Vánoce v Mexiku by někomu spíše připomínaly období festivalů. Ulice jsou většinou
ozdobeny figurkami znázorňujících lidi či ptáky, které jsou vyráběny z dýní, nebo
slámy. Vánoční stromečky najdeme pouze v kostelích a restauracích, kde si je
můžou dovolit. Pro většinu Mexičanů funguje jako náhrada pinta, nádoba na vodu
velikosti sudu nazdobená papírem a peřím. Štědrovečerní večeři předchází
takzvaný „pochod se svíčkami,“ kdy děti chodí se svíčkami po tmavém bytě, klepou
na dveře a zpívají koledy - symbolizují tím Josefa a Marii bloudící po nočním
Betlémě.
Ale protože žiju v České republice a jmenuju se Michal, slavím Vánoce tak, jak
jsem zvyklý s hrachovkou a
kaprem.

Michal Caletka, 9. A
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KNÍŽKA POD STROMEČEK
Ještě není pozdě přát si pod stromeček nějakou zajímavou knížku. No řekněte,
není super se zažrat do skvělé knížky přes vánoční svátky? Jasně že je. Sepsala
jsem vám pár knižních tipů pro děvčata.
SELEKCE
Knížka o obyčejné dívce, která touží po obyčejném klukovi z vesnice. Jednoho dne
se však její život obrátí na ruby a stane se nevyučenou princeznou. Jak to nakonec
dopadne? Série tří knížek vás vtáhne do úplně jiného světa.

CINDER
Cinder je kyborg, ale snaží se to skrývat, jak nejlépe dovede.
Její předělané tělo jí dává možnost být nepřemožitelně dobrá v
opravování věcí. Ne nadarmo se jí říká nejlepší mechanička ve
městě. Ovšem jednoho dne jí nabídne sám princ Kai práci, a to
opravu jeho androida. Jelikož po městě řádí nemoc, která zabíjí
na potkání, nemá to nikdo lehké. Cinder se však dostane do
rukou lékaře na výzkum protilátky, který odhalí její tajemství.
Série čtyř knížek Vás přenese do budoucnosti a světa, kde lidé
ovládají mysl a žijí na Měsíci.

Daniela Trojanová, 8. B
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ROZHOVOR
Každý z nás prožívá vánoční svátky jiným způsobem. Dodržování tradic se v každé
rodině liší, dokonce už ani ta štědrovečerní večeře není u všech stejná. Jak
prožívá Vánoce paní ředitelka Mgr. Lenka Matušková, se dočtete v následujícím
rozhovoru. Co myslíte – kapr nebo losos?
Jaké dodržujete tradice na Vánoce?
Zlaté prasátko ☺ Ráno posnídáme tradičně vánočku a poté až večeříme.
Každoročně si dáváme k večeři hrachovku a kapříka s bramborovým salátem. Jako
malá jsem na zlaté prasátko věřila a celodenní půst jsem držela. Další tradice,
které dodržujeme, jsou krájení
jablíčka u štědrovečerního stolu,
poslouchání koled u večeře, pod talíř
si dáváme penízky a kapří šupinku do
peněženky. A málem bych zapomněla!
Pusa! Pod jmelím ráno před snídaní ☺
Jaká je Vaše nejoblíbenější
tradice?
Neumím říct, která je nejoblíbenější.
Štědrý den je plný tradic, a také
proto je výjimečný.
Slavíte Vánoce s celou rodinou?
Štědrý den slavím s manželem a svými
dětmi. V posledních letech také
s manželovou maminkou. O den
později jezdíváme k mým rodičům do
Frýdlantu nad Ostravicí. Přijíždí také můj bratr s celou svou rodinou.
Oblékáte se slavnostně?
Ke štědrovečernímu stolu usedáme slavnostně. Nejčastěji v šatech – malých,
černých. Prostě klasika ☺
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Kdy zdobíte vánoční stromeček?
Stromeček zdobím já. Dělám to ráda a to zásadně na Štědrý den dopoledne při
pohádkách.
Dáváte přednost živému nebo umělému stromečku?
Doma máme stromeček umělý. Živý zdobíme na zahradě.
A co vánoční trhy? Míjíte je obloukem, nebo chodíte „nasát“ tu pravou vánoční
atmosféru?
Vánoční trhy mám moc ráda. Plno světýlek, vánoční hudba, svařák, punč, medovina
…mňam ☺ Jak bych mohla nejít.
Chodíte na Štědrý den do kostela?
Do kostela – to je aktuální otázka. Už dlouho říkám manželovi: „Pojďme na
půlnoční.“ A jak to dopadne? Rok co rok stejně. Nevydržím a usnu. Zeptejte se mě
v lednu, jestli se mi to letos povedlo.

Laura Mokrášová, Adriana Chrustová, 8. B

9

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Celodružinový tunaj „O Ohnivý pohár“
Ve školní družině jsme zahájili naši celodružinovou soutěž „O Ohnivý pohár“, která
se tento rok ponese v duchu Harryho Pottera. A co bylo prvním úkolem? Každé
oddělení mělo nakreslit svůj erb, který bude nosit s sebou na další soutěže.
Strategie byla rozmanitá. Někteří pracovali dohromady na jednom výtvoru, jiní si
jich vytvořili více. Nakonec se ze všech erbů udělala výstava na hřišti školy a
každé oddělení si je šlo postupně prohlédnout. Bylo vidět, že si děvčata a chlapci
dali se svým dílem velkou práci, erby se moc povedly.
Dalším úkolem našeho turnaje byla hra s názvem „Záchrana učitelů z Bradavic“. Na
začátku výpravy děti dostaly dopis od Voldemorta (Pána zla z Harryho Pottera)
spolu s mapou, kde byla zakreslena cesta, po které se mají vydat. Po trase od školy
přes Komenského sady bylo vyznačeno šest okruhů různých barev, které měly
všem dívkám a hochům pomoci najít odpovědi na šest zapeklitých hádanek. Děti ze
všech oddělení byly moc šikovné a ukázaly nám, že umí dobře číst v mapě a skvěle
se orientují v blízkém okolí školy. Odpovědi na zapeklité hádanky našly rychle, a
tak zachránily všechny učitele z Bradavic.
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Družina v předvánočním čase
Vánoce klepou na dveře, a proto ani my v družině nezahálíme. S dětmi jsme se vrhli
na zhotovování výrobků s touto tematikou. Od středy 9. 12. do úterý 15. 12. 2020
nás ve škole čeká vánoční jarmark, na který vytváříme nejrůznější předměty – od
voňavých mýdel, solí do vany, svíček různých velikostí, svícínků či dárkových tašek
až po nejrozmanitější přání nebo ozdoby na stromeček. A samozřejmě mnoho
dalšího. Určitě se máte na co těšit!
Jarmarkem nás ale vánoční téma neopouští. Dále máme s dětmi v plánu například
výrobu nepečeného cukroví. Zda proběhne společné každoroční posezení u
družinového vánočního stromečku, kde si zpíváme koledy, povídáme si o vánočních
zvycích a tradicích a rozdáváme si dárečky, to zatím nevíme. Pokud ne, určitě si
aspoň v každé třídě v podobném duchu uděláme malé družinové Vánoce a příjemně
se před vánočními prázdninami a příchodem nového roku naladíme.

Mgr. Soňa Balonová
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Ježíšek nebo Santa?
Dostala jsem v družině krásný obrázek s vánoční tématikou, která u mých malých
malířů z první třídy teď už jednoznačně dominuje. Je na něm stromeček s dárky a
u něj Adinčina rodina, také anděl, čert a Mikuláš a po obloze si to rejdí
Santa Claus. Chybí už jen Ježíšek, ale ten přece nikdy není vidět!
Výjev na obrázku mi připomněl každoroční spor dospělých, co říct
dětem. Kdo rozdává dárečky? Santa, který kouká z výloh většiny obchodů
a přijíždí k nám s kamiony Coca Coly, nebo Noel, Svatý Mikolaj či snad Děda
Mráz? Moudrost těch nejmenších dává rodičům možnost správného pohledu-děti
totiž nejvíc zajímá, že je tu někdo, kdo je chce potěšit dárkem. Někdo, kdo na
ně myslí s láskou. A to je, podle mne, podstata Vánoc, co myslíte?

Monika Novotná

12

VÁNOČNÍ JARMARK
Od středy 9. prosince do úterý 15. prosince 2020 u nás na škole proběhl vánoční
jarmark – tak trošku netradičně, než tomu bývalo v předešlých letech. Jsme rádi,
že

se

nám

ho,

vzhledem

k

aktuální

situaci,

povedlo

uskutečnit.

Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli k jeho zdárnému průběhu.
Velký

dík

patří

prarodičům

a

kreativním

příbuzným

rodičům,

za

krásné

výrobky a také osobní účast, našim dětem,
kteří se aktivně a s nadšením zapojily do
vyrábění, Statutárnímu městu Ostrava za
finanční

podporu,

žákům

ze

školního

parlamentu (N. Sněhotové, M. Černé, V.
Košťálové, P. Caletkovi a M. Caletkovi) za
pomoc při prodeji a také pedagogům a
vedení

naší

školy

za

vstřícnost.

Doufáme, že jste si domů odnesli nějaký
pěkný

dáreček

a

načerpali

trochu

předvánoční atmosféry.

Kolektiv školní družiny ZŠ Bohumínská
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JSEM LASKAVEC
Žáci naší školy se v listopadu zapojili do oslav Světového dne laskavosti – napekli
perníčky či štrúdly a šli rozdávat radost lidem. Podívejte se s námi, jak jim to šlo.
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DEN LASKAVOSTI A ŠTĚDROSTI
V naší škole máme mnoho šikovných dětí. Výborně se učí, reprezentují v soutěžích
a olympiádách. Přijde nám ale důležité je vést i jinak. Pořádáme charitativní akce,
třídíme odpad, upozorňujeme na významné svátky a události.
1. prosince 2020 se v ČR konal Den laskavosti a štědrosti. Přemýšleli jsme, jak se
do tohoto projektu zapojit, když se nikam nesmí a některé děti se stále učí
distančně, ale našli jsme skvělé řešení. Rozhodli jsme se společně potěšit ty, kteří
jsou nyní nejzranitelnější - babičky a dědečky. Jsou to lidé, kteří jsou teď
zavření doma nebo v domovech pro seniory bez kontaktu se svými blízkými
a jakýkoliv projev podpory jim, doufáme, udělá velkou radost.
Požádali jsme tedy děti naší školy, aby napsali dopis babičce, dědečkovi, nebo
namalovali obrázek. Mile nás překvapilo, jak se toho děti ujaly, dokonce někteří
přiložili i malý dáreček – namalovaný kamínek, nebo třeba korálkového andílka.
Se zástupci školního parlamentu jsme pak vše v pátek 4. prosince předali řediteli
Domova seniorů na Kamenci. Doufáme, že jsme aspoň malinko babičkám
a dědečkům zpříjemnili adventní čas a že si naši mikulášskou nadílku užili.
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Mgr. Liana Svobodová
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DĚTSKÝ ČIN ROKU 2020
S koncem roku tradičně vrcholí pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR dobročinný projekt Dětský čin roku.
Soutěžící usilují se svými pravdivými příběhy o vítězství v jedné ze sedmi
kategorií: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc
přírodě, Dobrý nápad, Pomoc na netu a Pomoc starším lidem.
Ze všech zaslaných příběhů vybrala odborná porota
Dětského činu roku semifinalisty a jejich příběhy zveřejnila
na webových stránkách. O vítězích již šestnáctého ročníku
pak rozhodli svým hlasováním samotné děti.
„Cílem Dětského činu roku je vyzdvihovat pozitivní skutky
dětí, a tak inspirovat celou společnost v konání dobra,
toleranci a zájmu o druhé, uvedla Alžběta Suchanová, PR
manažerka projektu Dětský čin roku.
I žáci ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě konají mnoho
dobrého a inspirativního, a tak odborná porota vybrala do
semifinále hned 6 prací našich žáků.
Hlasování dětí z celé republiky pak rozhodlo o tom, že ve
čtyřech kategoriích žáci ZŠ Bohumínská zvítězili.
V kategorii Záchrana lidského života zvítězil Tomáš Mostýn,
7. B. V kategorii Pomoc starším lidem nejvíce zaujala dvojice
Sebastian Ryška a Tadeáš Malík, 7. B. V kategorii Pomoc
přírodě zabodovala Klára Kaločová, 7.
B. Dětská porota svým hlasováním
také rozhodla o vítězství Šimona Žily, 8. F, v kategorii
Pomoc ostatním.
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Vítězové jednotlivých kategorií Dětského činu roku 2020
dostali jako odměnu věcné dárky od partnerů projektu a šek
v hodnotě 10 000 Kč pro svou školu na nákup školních
pomůcek. Bohužel vzhledem k aktuální zhoršené situaci v
souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 letos neproběhlo
slavnostní vyhlášení vítězů na Staroměstské radnici v Praze.
Dětští hrdinové byli odměněni na dálku, nicméně mají slib
organizátorů, že v příštím roce budou k oficiálnímu
ceremoniálu rovněž přizváni.

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen školy, ale i
Slezské Ostravy.

Mgr. Liana Svobodová
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VÁNOČNÍ LUŠTĚNÍ
1. Co je tradičním symbolem adventu?
2. Co nosí Ježíšek pod stromeček hodným dětem?
3. Jak se nazývá období, kdy postupně zapalujeme čtyři svíčky?
4. Sladkosti, které pečeme na Vánoce.
5. V jakém měsíci se slaví Vánoce?
6. Jak se nazývají písně, které zpíváme na Vánoce?

Tajenka: ___________________________________

Adéla Králová, 7. A
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V posledním týdnu tohoto roku se na druhém stupni uskutečnil online formou
Vánoční kvíz. Poslední otázka zamotala hlavu nejednomu žákovi. Dokázali byste si
s tímto úkolem poradit?
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MINIANKETA

Ptali jsme se vás…
Jaké vánoční cukroví máte nejraději? Co byste si přáli od Ježíška?

„Nejraději mám linecké cukroví a přeji si stáj pro koně (hračka).“
Karolína F., 3. A

„Mým nejoblíbenějším cukrovím jsou vanilkové
rohlíčky a přeji si dostat fotoaparát.“
Kristýna Č., 8. B

„Nemám oblíbené cukroví a přeji si nový kryt na
mobil.“
Natálie N., 8. B

„Miluji vanilkové rohlíčky a přeji si telefon.“
Veronika C., 2. B

„Nejraději mám perníčky a přeji si od Ježíška pejska – německého ovčáka.“
Jaromír B., 2. B

„Mám rád rohlíčky a přeji si autíčka.“
Denis H., 1. A
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„Mám rád vanilkové rohlíčky a přeji si
hodinky (něco jako applewatch).“
Pavel V., 4. B

„Zbožňuji perníčky a přeji si panenku od Babyborn.“
Adélka P., 1. A

„Nejradši mám vanilkové rohlíčky a přeji si hru.“
Kateřina S., 4. B

„Mám rád perníčky a chtěl bych pod
stromečkem najít kameru.“
Jirka, 1. A

Laura Pyšová, 8. B
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Ptali jsme se vás…
Jak jste prožívali
Vánoce, když jste
byli malí?

„Když jsem byl malý, měly pro mě Vánoce zvláštní kouzlo. Vzpomínám si, že již
mnoho let se scházíme na rodinné chalupě, kde trávíme celé svátky. Dodržovali
jsme různé tradice, jako je štědrovečerní procházka, krájení jablka, pouštění
oříškových lodiček a zpívání koled. Nejdůležitější ale bylo, že se scházela celá
rodina.“
Bc. Dominik Mazurek

„Jako malá jsem se těšila na pečení cukroví s maminkou, zdobení vánočního
stromku, na příchod Ježíška a samozřejmě na dárky. Jako dospělá toto období
vnímám jinak. Úklid, honička, nákupy… Přesto se těším na toto období, kdy se má
rodina sejde ve zdraví a spokojenosti. Dárečky a radost z nich samozřejmě nesmí
chybět.“
Mgr. Lenka Waszutová

„Když srovnám Vánoce z dětství a Vánoce v dospělosti, tak mě jako první napadá
rozdíl v kouzlu těchto svátků. Když jsem byla malá, na vánoční svátky, sníh,
dárečky a Ježíška jsem se vždy těšila. Všude jsem viděla klasické kouzlo Vánoc.
Čím je člověk starší, ztrácí tyto svátky svou kouzelnost. Všude je jen samý spěch,
příprava, nákupy a zdobení…Aby byly Vánoce dokonalé, musí toho člověk hodně
stihnout a těší se na to, až si během svátků sedne na pohovku, dá si kapra se
salátem a podívá se na vánoční pohádky.“
Mgr. Soňa Fajkusová

Elen Ioanidisová, 8. B
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CHARITATIVNÍ ČINNOST NA NAŠÍ ŠKOLE
Jako každý rok i letos se naše škola pod vedením paní učitelky Mgr. Liany
Svobodové zapojila do charitativních sbírek - Český den proti rakovině a Život
dětem.
Všem, kteří přispěli, moc děkujeme!!
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KOMIKSOVÉ OKÉNKO ŠTĚPÁNA RESLERA
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