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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY MGR. LENKY MATUŠKOVÉ
Milí žáci, milé žákyně,
máme za sebou necelý první měsíc, kdy nám začal nový školní rok. Už těchto pár
dní ukázalo, že bude jiný než roky předešlé. Vloni o tomto čase jsme ještě vůbec
netušili, že celý svět zasáhne pandemie a my se budeme muset s tímto
nebezpečím naučit žít.
Slova jako rouška, respirátor, desinfekce, karanténa, home office či distanční
výuka nám pomalu zevšedňují. V době, kdy píšu tento příspěvek do Kameňáku,
chodíme do školy, zvykáme si na roušky už i ve výuce, desinfikujeme si ruce
několikrát denně. Zrušili jsme třídní schůzky, omezili soutěže mezi školami,
odvolali divadla… Opatření je poměrně hodně a já jsem ráda, že je všechna
dodržujete a dokazujete tak, že jste zodpovědní. Za to vám patří velké díky!
U zodpovědnosti bych se ještě pozastavila. První dny výuky ukázaly, že nebude
úplně jednoduché si po půlroční odmlce opět zvyknout na standartní pracovní
tempo. Nedá se nic dělat. Musíte zatnout zuby a snažit se co nejrychleji dohnat
to, o co jste na jaře ve výuce přišli. Povzbudím vás tím, že paní učitelky a páni
učitelé jsou a budou k vám shovívaví a kdykoli nápomocní. Věřím, že to dokážete a
pokud nám bude přát štěstí a budeme moci do školy všichni docházet, učivo
během tohoto roku doženete.
Prvního září jsme se spolu seznamovali a společně s paní zástupkyní vás
navštěvovali ve vašich třídách. Ptala jsem se vás, na co jste se do školy nejvíce
těšili, co vám během výuky doma chybělo. Potěšilo mě, že jste se shodovali. Těšili
jste se na kamarády, na přestávky, ale i na své učitele. To svědčí o tom, že do
školy chodíte rádi a panuje zde na škole dobrá atmosféra. Udržme si ji i nadále.
Chovejme se k sobě s respektem, pomáhejme si, usmívejme se na sebe a
povzbuzujme se. Zkrátka – važme si
toho, že do školy můžeme chodit a
zpříjemňujme si svým chováním chvíle
mezi náročnou výukou.
Přeji vám hlavně pevné zdraví, hodně
elánu a spoustu pěkných chvilek ve škole!
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ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Začal nám nový školní rok a všichni jsme rádi, že se můžeme vidět osobně ve
škole. Máme za sebou čtyři měsíce distanční výuky a dva měsíce prázdnin.
Konečně nastal čas opustit monitory našich počítačů a vzít si do rukou papírovou
učebnici a propisku. Snad jsme za tu dobu nezapomněli správné držení psacích
potřeb ☺
A jaký bude školní rok 2020/2021? Určitě jste si všimli, že naši školu vede nová
paní ředitelka Mgr. Lenka Matušková spolu se svou pravou rukou, zástupkyní, Mgr.
Martinou Tvrdou. Do školy nastoupili také noví učitelé, se kterými se můžete
potkat v hodinách či na chodbách a školních akcích.
Stejně jako loni i letos naše škola spolupracuje s Fotbalovou akademií
Moravskoslezského kraje, a tak jsme i tento školní rok přivítali nové tváře
v červených tričkách.

A jak to bude letos s prázdninami?

1. pololetí

1. září 2020 – 28. ledna 2021

2. pololetí

1. února 2021 – 30. června 2021

Podzimní prázdniny

29. října 2020 – 30. října 2020

Vánoční prázdniny

23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

Pololetní prázdniny

29. ledna 2021

Jarní prázdniny

15. února 2021 – 21. února 2021

Velikonoční prázdniny

1. dubna 2021 – 5. dubna 2021

Hlavní prázdniny

1. července 2021 – 31. srpna 2021
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Plánované akce

Tematický den: Harry Potter

Den proti rakovině

30. 9.

Letos se uskuteční již 24. ročník
této sbírkové akce, při které můžete
zakoupením žlutého kvítku měsíčku
lékařského

podpořit

boj

proti

rakovině.

Tipy na soutěže
Fotosoutěž 10. 10. 2020

Voda – základ života

Asociace středoškolských klubů České republiky a Střední průmyslová škola
stavební v Ostravě, pořádají již jedenáctý ročník fotosoutěže, která je určena
všem milovníkům fotografování všech věkových skupin. Více informací vám
s radostí sdělí Mgr. Liana Svobodová.
Jsem laskavec

www.stav-ova.cz

13. 11. 2020

Zapojte se letos do oslav Světového dne laskavosti a zjistěte, jaké to je, když
druhým uděláte radost dobrým skutkem.
Přihlaste se také do letošní soutěže o nejlaskavější výzdobu a staňte se hvězdou
Světového dne laskavosti!

www.laskavost.cz

Vícejazyčnost je bohatství 2020
Zapojte se do celostátní kreativní soutěže, která je založena na čtení či
předčítání literárních děl a vytváření kreseb na námět přečteného díla. A aby to
nebylo jen tak, přečtené dílo by mělo být v jiném než rodném jazyce! Tak s chutí
do toho!

www.zaedno.org
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Vítáme nový školní rok 2020/2021

Mgr. Michaela Prokopová
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VÍTÁME PRVŇÁČKY
Naši školu letos navštěvuje 57 prvňáčků, které přivítali kromě třídních učitelek
také paní ředitelka a zástupci Městského obvodu Slezská Ostrava. Všichni žáci
dostali drobný dárek a nám nezbývá než jim popřát úspěšné vkročení do školních
let!
Třídní učitelka 1. A – Mgr. Lenka Kratochvílová
Třídní učitelka 1. B – Mgr. Marcela Krihová
Třídní učitelka 1. C – Mgr. Hana Čížková

Mgr. Michaela Prokopová

6

ŠKOLNÍ PARLAMENT
Členové školního parlamentu jsou důležitou součástí naší školy. Rádi a s úsměvem
nám všem pomůžou s jakoukoli prací na škole. Parlament je tvořen žáky 5. – 9.
ročníku. V čele parlamentu je Mgr. Liana Svobodová, která se stará nejen o
parlament, ale také o knihovnu, ve které se členové parlamentu schází, a velkou
část školní fotogalerie.

Členové školního parlamentu
5. A

Sebastian Kubiak

8. A

Nikola Bergerová

5. B

Anička Mžyková

8. B

Soňa Vojkovská

6. A

Dominik Řeháček

9. A

Ester Michálková

6. B

Vendula Buchtová

9. B

Michaela Černá

7. A

Eliška Hlavičková

7. B

Sebastián Ryška

Natálie Sněhotová
9. F

Patrik Brak

Amálie Ščerbová

Ester Michálková, 9. A
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Co nás letos v družině čeká?
Začal nám nový školní rok, na který jsme se všichni už moc těšili. Zájem o družinu
je velký, svědčí o tom náš plný stav v odděleních, což nás velice těší. A co nás
bude v nejbližší době čekat? Máme naplánovaných plno akcí, které jsou
zveřejněny na webových stránkách školy, tak jen doufáme, že se budou moci
uskutečnit.
Letošní rok v naší družině je ve stylu Harryho Pottera, o čemž vypovídá výzdoba
před vstupem do družiny, na chodbě, v odděleních či na oknech. Toto téma se
nám bude prolínat až do června v nejrůznějších akcích, které jsou naplánované.
Máme přichystaný kouzelnický celodružinový turnaj o „Ohnivý pohár“ mezi
odděleními, kdy nás každý měsíc čeká nějaká hra nebo úkol. Prvním úkolem tohoto
turnaje je výroba erbu každého oddělení, který si pak děti budou nosit na
všechny soutěže s sebou. Dále chystáme například Halloween v Bradavicích, Den
na draka, 13. ročník ekologické tvůrčí dílný tentokrát na téma „čarodějnické
předměty“ a plno dalšího. Náplň je pestrá, určitě se máme na co těšit.

Dopravní hřiště a Vyhlídková věž
Děti z druhého oddělení naší školní družiny se svojí paní vychovatelkou již ve
čtvrtek 10. 9. 2020 zahájily akci „Jedeme na zelenou“!, kdy navštívily dětské
dopravní hřiště v Ostravě a s pomocí
strážníků MP si vyzkoušely jízdu na kole
podle pravidel silničního provozu. V pátek
11. 9. 2020 si zase prohlédly Ostravu z
výšky při návštěvě Vyhlídkové věže Nové
radnice. Počasí jim přálo a my doufáme, že
bude přát i ostatním z dalších oddělení,
kteří se na nejvyšší radniční věž v ČR taky
v nejbližší době chystají.

Mgr. Soňa Balonová
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MINIANKETA – Ptali jsme se vás

„Byla jsem v Praze a navštívila
jsem Pražský hrad, Karlův most a
další památky.“
Eliška G., 4. A

Co zajímavého jste prožili
o prázdninách?

„Byli jsme na chatě, kde
byl velký bazén.“
„Byl jsem na chatě a zlomil

Dianka, 1. A

jsem si tam ruku.“
František P., 1. A

Laura Pyšová, Elen Ioanidisová, 8. B
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„Já jsem během letních prázdnin

„Zavítala jsem na Slovensko, kde

navštívila Krétu.“

jsem poprvé zažila kontaktní Zoo
v Liptovském Mikuláši.“

Mgr. Lenka Kratochvílová

Mgr. Ivana Bujáčková

O prázdninách jsem

„Letos jsem zažila úžasné, pestrobarevné prázdniny.

byla na Malé Fatře.

Pobývala jsem na Oravě, byla jsem na Rychlebských
horách, prozkoumala jsem široké okolí Luhačovic.

Mgr. Dagmar

Nezapomenutelné však pro mě bylo setkání s

Sládečková

kamarádkami po více než 25 letech.“
Mgr. Simona Kyselová

Jaká zajímavá místa

O prázdninách jsem si prošla

jste během prázdnin navštívili?

jsem navštívila krásnou vesničku

Vrtbovskou zahradu v Praze a také
Holašovice v Jižních Čechách, která
je na seznamu UNESCO.

„Tyto prázdniny jsem

Mgr. Pavla Farníková

hodně cestoval se
svou rodinou.
Navštívili jsme různé
historické památky.
Velice se nám líbila
nejstarší románská
památka - rotunda Sv.
Kateřiny. A jelikož
naše rodina miluje

„Letošní prázdniny jsme trávili doma –
v České republice. S rodinou jsme navštívili
spoustu hradů a zámků, udělali jsme si
několik výšlapů na hory a kopce. Hlavně na
Valašsku se mi to moc líbilo.“
Mgr. Blanka Malá

sport a pohyb, tak
jsme také hodně
sportovali.“
Mgr. Radim Kofránek

Daniela Trojanová, Adriana Chrustová, 8. B
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NAŠI ŽÁCI V AKCI
Exkurze na Ostravské univerzitě
Ještě jsme se nezačali ani pořádně učit, ale už chodíme na exkurze. V pátek 4. 9.
se na jednu exkurzi vypravili Míša a Péťa Caletkovi z 9. A, kterou pořádala
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Žáci si během dopoledne prohlédli
laboratoře a vyzkoušeli si práci s laboratorními přístroji. Na konci exkurze se
žáci věnovali chemické soutěži badatelského typu.

Mgr. Soňa Fajkusová
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Chemie na Slezskoostravském hradě
Dne 8. 9. se žáci z osmých ročníků vydali spolu s učitelkami Mgr. Simonou
Kyselovou a Mgr. Soňou Fajkusovou na Slezskoostravský hrad. Konala se tam akce
spojena s přírodními vědami - Chemie na hradě. Pořadatelé Česká společnost
chemická spolu s PF OU, FMT VŠB-TU, SPŠCH Ostrava-Zábřeh a dalšími
připravili v areálu hradu biologické hrátky, chemické soutěže a hry, strojní
expozice, historickou tavbu železa, přírodovědný jarmark, ukázky zásahu hasičů
a minikurz podávání první pomoci. Viděli jsme množství zajímavých pokusů,
získávali body a odměny v různých soutěžích. Odměnami za splněné úkoly nám
nebyly jen sladkosti, které jsme si poctivě vybojovali, ale hlavně spousta znalostí
z chemie či fyziky.

Daniela Trojanová, 8. B
Mgr. Simona Kyselová
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KAM NA VÝLET?
A teď trochu z jiného soudku. Nemůžeme celé dny jen sedět u učiva a dohánět,
co jsme nestihli. Učit se můžeme také interaktivně, a tak vám zde dáváme tipy na
výlety po našem krásném kraji.
Moravskoslezský kraj se v
rámci oživení cestovního ruchu
rozhodl prodloužit letošní
turistickou sezonu. V průběhu
září a října 2020 tak kdokoliv,
kdo zavítá do regionu, dostane
možnost navštívit výběr těch
nejatraktivnějších míst zcela zdarma. Chcete-li zblízka poznat Beskydy či
Jeseníky, ochutnat speciality místní kuchyně, navštívit unikátní místa
připomínající výraznou technickou a řemeslnou vyspělost severní Moravy a
Slezska anebo si prostě jen prodloužit léto a ušetřit přitom za vstupné, neměli
byste u nás v září a říjnu chybět!
Seznam atraktivit, které můžete navštívit, naleznete na webových stránkách
www.vstupyzdarma.cz

Mgr. Michaela Prokopová
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PROCVIČTE SI SVOU MOZKOVNU
Luštění pro žáky z I. stupně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tajenka: ______________________________
1. Léčiva květina se žlutými květy. Dívky z této květiny pletou věnečky.
2. Plod zeleniny tmavě červené barvy. Doplň: pohádka O červené ……
3. Plod, který mají rády veverky.
4. Živočich, který žije ve vodě, má ploutve a šupiny.
5. Co nám dává kravička?
6. Babička a ……
7. Domácí zvíře, které mňouká.
8. Druh sovy, slovo se nachází ve vyjmenovaných slovech.
9. Velké lesní zvíře s huňatým hnědým kožichem.
10. Strom, který plodí žaludy.
11. Třídění odpadu: sklo, papír a ……

Běží, běží,
nemá dech, přitom leží na zádech.
Co je to?

Čtyři rohy,
žádné nohy, ale
chaloupkou to
pohne. Co je to?
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Skupina žáků ze 7. A

Luštění pro žáky II. stupně
Zašifrovaný Murphyho zákon – rozluštěte

Každé ráno vesele,

následující šifru:

tahá spáče z postele.

KONEC DEN YTONG ŽEMLE X ZUB

Za tu službu nevděčnici,

BOLDOZÉR YTONG VANA AMLUŽNA X
PIANO OSEL ULIČNÍK ZEBRA EMIL X

hned ho klepnou po palici.

JEDNOTKA EMIL DEN EMIL NOC X

Co je to?

HYMNA ŘÍP EMIL BÝK IMPULS KONEC X
OSEL HYMNA NOC EMIL X SENZACE
EMIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tajenka:_____________________________
1. Jak se nazývají plody buku?
2. Houba má lupeny nebo ……
3. Souhrnný název pro živočichy, kteří mají páteř.
4. Plody rozlišujeme na peckovice, bobule a ……
5. Jak se říká živočichům, kteří mají hřbetní strunu?
6. Mezi strunatce patří také plžovitý ……
7. Název horské kozy, která žije v Tatrách.
8. Nejznámější česká ryba je ……

Skupina žáků ze 7. A
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KOMIKSOVÉ OKÉNKO Štěpána Reslera
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