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                                            OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL 
 

V rámci projektu „OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL“ se naše škola zapojila do výtvarné soutěže KUCHAŘ 
KROKODÝLEK. Žáci 1. stupně výtvarně ztvárnili svůj nápad, jak by v jejich očích vypadal Krokodýlek kuchařem. 

Celkem se zapojilo přes 80 dětí.  Někteří žáci napsal i i recept na zdravou svačinku. Tato soutěž bude vyhodnocena 
v měsíci březnu. Výherce obdrží vstup do zábavného parku Krokodýlek v  Olomouci a tašku plnou ovoce. Autoři na 
druhém a třetím místě obdrží také tašku plnou ovoce. Tuto soutěž vyhlásila firma MK FRUIT, s. r. o., která žákům                                                                                  

prvního stupně dodává dvakrát v měsíci zdravou svačinu. 
                                                                                                                                                  Mgr. Šárka Feketsová                                                                                                                                                                          

 

 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

Vítězové školního kola olympiády v anglickém jazyce Matěj Kazík a Adam Gomola se dne 13. 2. 2017 zúčastnili 
Okresního kola Soutěže cizích jazyků – jazyk anglický, kde úspěšně reprezentovali školu. Tuto jazykovou soutěž 

organizovalo Středisko volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě.  
                                                           Mgr. Martina Hulenková 

 
Lyžování je super 

Za vysvědčení jsem dostal od rodičů lekci lyžování s instruktorem Zdeňkem.  Na malém kopečku mě 
naučil, jak mám zatáčet a jak zabrzdit. Stál jsem na lyžích poprvé, proto jsem měl nejdříve strach, ale 

zanedlouho jsem zjistil, jak je to lehké. Po chvilce učení mě Zdeněk vzal vlekem nahoru na 
kopec a společně se mnou jel dolů. K mému velkému překvapení jsem to zvládnul lehce a 
pak už jsem jezdil nahoru a dolů pořád dokola. V lyžování jsem našel zálibu a doufám, 

že až napadne sníh, pojedeme zase lyžovat. Lyžování je super! 
                                                                                                                          Filip Spáčil, 3. A 

 

Klavír 

Mým oblíbeným koníčkem je hraní na klavír. Na klavír hraji od pěti let. Od mých tří let mi babička 
hrála na klavír tzv. Psí valčík. Na klavír hraje i můj bratr Tom. Tento rok bude absolvent. Také chodím 
do hudební nauky. Touhle dobou se učíme tzv. intervaly. Intervaly jsou: prima, sekunda, tercie, kvarta, 

kvinta, sexta, septima, oktáva. Když jsem začala chodit do hudební nauky, začátky pro mě byly lehké. 
Ale jen jsme se začali učit délky pomlk, přestala jsem to zvládat. Ale naštěstí jsem všechno dohnala. 

Připravuji se na soutěž Pianoforte per tutti aneb Klavír pro všechny. Soutěž se koná koncem března v Příboře. 
                                                                                                                                                      Magdaléna Pokludová, 3. A 

 
 

 

http://zs-srbska.cz/galerie/nggallery/srbska/Kucha%C5%99-Krokod%C3%BDlek
http://zs-srbska.cz/galerie/nggallery/srbska/Kucha%C5%99-Krokod%C3%BDlek


 

Co dělám ve volném čase 

Ve volném čase rád sportuju. Jezdím na kole, rád plavu. Nejraději mám hokej, a proto ho hraju závodně. Táhlo mě to do branky , a 
tak jsem brankář. Trénujeme čtyřikrát týdně. O víkendech hrajeme zápasy. Výbavou každého gólmana  je lapačka, vyrážečka a 
betony. Tím se liším od hráče. A když mi zbude chvilka času, zahraju si hru na tabletu nebo počítači.  

                                                                                                                                                                     Matěj Plánka, 3. A 
Zajímavý sport v přírodě 

 Můj nejoblíbenější koníček je ORIENTAČNÍ BĚH. To znamená, že ráda běhám v terénu podle mapy a 
hledám kontroly. Na orientačním běhu mě baví, že poznávám nové lidi, přírodu a nová místa. Abych 

byla úspěšná, chodím každý týden trénovat. Na závody i na soustředění jezdím nejen po České republice, ale byla jsem také na 
soustředění orientačního běhu ve Švédsku. Chystám se na letní soustředění do Slovinska.  Mám několik medailí a hodně diplomů - 
dvakrát za 1. místo, šestkrát za 2. místo a dvakrát za 3. místo.   
                                                                                                                 Štětínská Tereza, 3. A 

                                                                                      Můj volný čas 

Když přijdu domů že školy a napíšu si domácí úkol, začíná mi volný čas. Rád si stavím různé modely z lega. Kostiček 
mám plnou krabici, můžu stavět, co se mi líbí. Rád taky sportuji a koukám i na televizi. Večer před spaním si čtu 

knížku. Nejraději mám vtipné příběhy. V sobotu a v neděli jsem často na chalupě, kde rád běhám nebo 
pomáhám dědovi v dílně.  

                                                         Vladislav Toman, 3. A 
 
                                                                      Turistický oddíl Čmoudík 

 Baví Vás turistika? Tak přijďte k nám do oddílu! Pořádáme tábory, sjíždění řeky, jezdíme do zahraničí, chodíme na 
ferraty a mnoho dalších zajímavých akcí. Scházíme se každé úterý a středu od 16:30 do 18:15 hod., na ulici  

Svornosti 29 v Zábřehu. 

Naše webová stránka je www.cmoudik.cz. Těšíme se na Vás!! 

                                                                                                                David Sokol, Jan Běčák, 4. A 
                                                                               Gymnastický závod 

Dne 22. 2. 2017 jsme se zúčastnily školního gymnastického závodu. V  našem družstvu byly 4 závodnice ze 3. a 4. třídy.  
Závodily jsme v přeskoku, kladině a prostných. Z naší třídy jsme byly dvě - Dominika Friedrichová a Anička Krýsová. 
Přesto, že jedna závodnice spadla z kladiny, v soutěži jsme se umístily na prvním místě. Dostaly jsme pohár a medaili. 

Postupujeme do dalšího kola, kam se už moc těšíme.  
                                                            Dominika Friedrichová, 4. A 

Jaro 

Jaro, jaro už je tady, 
kvítí oblékne se do parády. 
Ptáci zase se k nám vrací,  
vstříc jarnímu deštíku,  
přilétají mladí, staří, 
sedají  si na kliku. 
Jaro se zimou se loučí,  
až mláďata radostí kňučí.   
 

Klára Kludská, Anna 
Weissmannová, 4. A 
 

 
 
 

 

            Jaro 

Jaro je krásný věk,  
to ví přece i pračlověk. 
Květiny už vstávají 
a včely zase létají. 
 

Medvěd bručí v lese 
a všechno se třese. 
Na louce ptáci zpívají,  
když srnky vesele skákají. 
 

Sovy moudře houkají,  
aby všichni chápali.   
Hraboši už chápou,  
zato křečci chrápou. 
 

Michal Kawka, 4. A 

 

                                                              Dovolená v Dánsku 

Nejprve si našetříme penízky české. Potom si půjčíme karavan značky Peugeot nebo jiné značky. 
Penízky rozměníme na eura cizokrajná. Uděláme všelijaké plány, dořešíme drobnosti. Setkáme se 
s bratrancem a jeho rodinkou, ještě dořešíme nepodstatné věci a jedeme. Jedeme, jedeme a 
jedeme po dálnici D1, sjedeme na neznámou cestu. Náhle dostaneme smyk a karavan je rázem  
na boku. Strejda auto nedobrzdí a bum, vrazí do nás. Vylezeme z aut, chceme zavolat policii. 

Ale co to? Není signál! Vzali jsme kolo, zamkli karavan a jeli jsme hledat signál. Ale nenašli. Tak                       
jsme se vrátili, a pokud jsme nezemřeli, tak jsme tam pořád. 

           Antonín Menzel, 4. B 
 

Liška 

Jednou na konci zimy, když už tál led, šel jsem kolem rybníka. Na jednom kusu ledu uprostřed 
rybníka jsem uviděl malou lišku. Nemohl jsem ji tam nechat, protože kdyby led roztál úplně, 

liška by se utopila. Kolem ní bylo asi deset kusů ledu. Zkusil jsem po nich přeběhnout. Udělal 
jsem chybu. Pár dní předtím hodně svítilo slunce, takže led byl tenký. Třásk, prásk, bum! 
Konečně jsem se dostal na stejný kus ledu, jako byla ta liška. Nakonec se ukázalo, že liška má 
mláďata. Vzadu byla další cestička a liška utekla. Zůstala tam dvě mláďata. Všiml jsem si, že 
zadní cesta křupla. Měl jsem u sebe pláštěnku a bundu. Položil jsem na vodu pláštěnku a na 

ni bundu. Do toho jsem položil dvě liščátka, chytil jsem ten vak, rozběhl jsem se a skočil. Cesta za mnou 
 se potopila. Uslyšel jsem pět výstřelů, ale uviděl jsem lišku, která se schovala. Vypustil jsem mláďata a 
 všichni odběhli. 
                                      Marek Slivka, 5. A 

http://www.cmoudik.cz/


 
                                                                                         Šálek čaje u mého strýčka 

Každoročně jezdíme za strýčkem na šálek čaje. Každému z nás dá čaj a vypráví příběhy. Můj nejoblíbenější je o zachráněném králíčkovi. 
Zima je tu. Strýček jede na hory a šup na běžky. Když jel po vyznačené stezce, uslyšel někoho, jak se z  dálky 
ďábelsky nahlas směje. Nejdřív se trochu vylekal, ale přeci ho to zajímalo , a tak za tím zvukem šel. Jakmile 
uviděl dva chlapy, okamžitě se schoval za strom, aby ho neviděli.  Házeli nějaký pytel do hluboce vyhrabané 
díry za křovím. Nejspíš aby ho žádní turisté nenašli. Jakmile chlapi odešli, strýček okamžitě pro kňučící pytel 
běžel. Vytáhl ho a zjistil, že uvnitř je malý králíček třesoucí se zimou. Rozhodl se, že ho vezme s  sebou domů a 
bude se o něj starat. V tu chvíli ho chlapi chytili, králíčka zase strčili do pytle a strýčka odtáhli do druhé díry za 
stromem. Strýček se svými zmrzlými prsty se nikam nevyhrabal, ať se snažil jakkoli. Když už si myslel, že se 
odtamtud nedostane, zafoukal vítr a naklonil jednu z větví. Strýček se jí chytil a dostal se nahoru. Když se ujistil, že 
chlapi opravdu odešli, zašel i pro králíčka a vzal si ho domů. Oba chlapy chytila policie a strýček má od té doby doma 
krásného zdravého králíčka.  

                                                Kristýna Šeděnková, 5. A 
 
                                                                                            Můj den ve škole 

Můj den ve škole začíná většinou stejně. Když přijdu do třídy, kluci se honí nebo ze sebe dělají blbečky. Při příchodu paní 
učitelky (ne při zvonění) se celá třída trochu ztiší. První hodina je klidná, až na Michalovy průpovídky. Tak to 
pokračuje další čtyři hodiny. Šestou hodinu jsme rozděleni  do dvou skupin. První, ve které jsem já, má 
přírodovědná praktika a druhá sportovní hry. Pan učitel nám ukázal pakobylky. Když je vytáhl, celá třída si 
myslela, že je to kus klacku. Pan učitel ji položil na Markovu lavici a ona se nehýbala, Marek si myslel, že rodí, a celá 
třída se smála. Poté hodina skončila. Na obědě už nebyla fronta, protože jsme měli šest hodin. Jídlo nebylo nic moc. U 
oběda jsme se smáli tomu, jak Marek málem vyděsil Tondu k  smrti. Poté jsem šel domů a můj den ve škole skončil legračně. 
                                                                                                                                                   Jindřich Řeháček, 5. A 

 
Můj den ve škole 

Ráno, když je 7:38 h., usedám k mobilu (pak se divím, že v 7:48 h. sprintuju do školy těsně před zavřením šatny). 
Vcházím do třídy. Kluci hrají honičku, položím aktovku a připojím se. Při druhém zvonění utíkáme na svá místa a 
Michal hlídkuje u dveří. Když přijde učitelka, všichni ztichnou (tak na jednu minutu). První vyučovací hodina je 
matika. Všichni mají rádi slovní úlohy na body. Druhá hodina je český jazyk. Sedíme a čekáme, až uplyne 20 minut, 
potom je volné čtení. Namáčknem se s klukama někam ke zdi a „čteme si“. Vlasťa a Michal tam pořád kecají, tak se to 
moc nedá. A co přestávka? Zase honička. Třetí hodina je přírodověda. Tu přežíváme v  pohodě, nic se nepíše. Potom 
přestávka a tělák. Konečně se můžeme vyblbnout. Potom čtení/psaní, to uběhne za pár minut. Pak se balíme a 
sprintujeme dolů do šaten a na oběd. Na obědě si sedám s Danem, Tondou a Sokolem (to je jeden čtvrťák). Po obědě 
jdu k Danovu nebo Tondovu baráku a cestou blbneme. U Danova baráku je nejlepší pískoviště na parkour. Tondu 
různě straším. Potom jdu domů. A doma se připravuju na další den. 
                                                                              Marek Slivka, 5. A 
                                                                                              Můj den ve škole 

Ráno jsem šla do školy. Když jsem vešla do třídy, bylo to jako každý den: kluci se honili, Marťa a Kiki  se učily, Jindra si něco 
pro sebe mumlal a Ema od Dany opisovala úkol. Nachystala jsem si věci a najednou začalo zvonit. A pak to přišlo! Přišla 
paní učitelka a já jsem neměla úkol. Naštěstí to dopadlo tak, že mi jen napsala zapomínání. „Uf!“ ulevilo se m i. Jenže přišlo 
ještě něco horšího! Třetí hodinu v přírodovědě se stalo něco strašného! Měli jsme si otevřít žákovskou a já dostala 4 z testu. 

Udělalo se mi tak špatně, že jsem musela jít domů. Doma byl šílený řev. Ale večer už byl klid. Oblékla jsem se do  
pyžama a šla spát. Tohle byl můj nejhorší den na světě. Už se těším, co zase zažiju příště!   
                                                                                                                                   Simona Kovalčíková, 5. A 
                                                             Pes v nebezpečí 

Jednou jel pán v náklaďáku a vezl s sebou klece se psy. Drcnul do zábradlí u řeky a jedna klec vypadla z  auta ven do 
řeky. Pejsek se snažil dostat z klece ven, ale nešlo mu to. Začal  se potápět a rychle mu docházel kyslík. Naštěstí ho vytáhla 

záchranná služba a zachránila ho. Myslete na to, že pejsci Vás mají rádi víc než Vy je! 
                                                                                                                                               Anežka Větrovská, 5. A 
                                                                     Závody v Kopřivnici 

Když jsem byla menší, zúčastnila jsem se závodu gymnastiky v Kopřivnici. Nastupovala jsem do auta a bylo mi 
špatně. Bolelo mě břicho a byla jsem strašně nervózní. Ale dojeli jsme v  pořádku. Šla jsem se převléknout do závodního dresu. 
Už mi bylo lépe, ale nervózní jsem byla pořád. Bála jsem se, že třeba spadnu z  kladiny. Závody začaly. Byla jsem na řadě. 
Kladina, moje jméno. Začala jsem cvičit. Srdce mi bušilo. Všichni se na mě dívali. Zvládla jsem to! Prostná. To už bylo lehčí. Šlo o 
to nezkazit sestavu. Vyhlašování. Od třetího místa a už je tu místo první. Když řekli moje jméno, málem jsem se rozbrečela 
štěstím. Měla jsem takovou radost. Dostala jsem svůj první pohár a další medaili. No a jeli jsme domů. Byla jsem štěstím bez sebe.  
                                                                                                                                                                                       Sára Tomišková, 5. A 

                                                                                           Divadelní dílna 

Dne 1. prosince jsme navštívili Divadlo loutek. Nešli jsme však do hlediště,  ale na jeviště. Měli jsme si vyzkoušet, jaké 
to je být hercem! Na jevišti nás přivítali herci Helena a Jindra, kteří nás provázeli po celou divadelní dílnu. 

Nejdříve jsme se rozcvičili, a to tak, že jsme skákali a posílali tleskání. Potom jsme hráli různé  hry, např. 
seznamovací hru, hru s panem Hrnečkem, hru, ve které jsme se po jevišti pohybovali podle vyťukávaného 
rytmu. Také jsme cvičili dechová cvičení, která dělají herci před představením. Další činností byla výroba 
loutky – maňáska na prst. Z papíru a barevných lepicích pásek jsme tvořili podle své fantazie. Téměř všichni 

kluci vyrobili klauna. Maňásky jsme pojmenovali a odvezli si je domů.  
 

                                                                                                                         M. Dolníčková, M. Lančová, T. Kapsa, V. Vilgus, 5. B 

 



                                                 

 
 

   
 

                                                                Lyžařský kurz Malenovice 
V pondělí 27. 2. 2017 byli žáci ZŠ Srbská připraveni nastoupit do autobusu 
u školní družiny a vyrazit do Malenovic na lyžařský kurz. Po výstupu z 
autobusu v Malenovicích si našli svá zavazadla a vydali se zdolat velký, strmý kopec k  naší chatě 
POMA. Všichni jsme se ubytovali v pokojích, převlékli do lyžařských věcí a šli jsme zdokonalovat své lyžařské a 
snowboardové dovednosti. Poté nás čekal oběd, odpolední klid a znovu lyžování a jízda na snowboardu. Všichni jsou 
z lyžování unaveni, ale rádi, že se v jízdě na lyžích a snowboardech zlepšili. Lyžařský kurz bude zakončen závody. V nich 
se ukáže, kdo z nás je nejlepší lyžař a snowboardista. V pátek po obědě vyrážíme domů.     

                                                                                              Mgr. Lukáš Kosík  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                Valentýn  

Valentýn je den plný lásky, 
kdy muž nevidí žádné vrásky. 
Den, kdy se rádi všichni mají, 
a ledy pomalu tají… 
 

Každá hodina je jako posvícení, 
když vidím tohle představení. 
Krása je všude kolem nás, 
rozhlédnout se je jen na Vás. 
 

Barva lásky je vždy červená, 
ale některá srdce jsou stále zavřená. 
Nepolykejte vůbec žádné prášky, 
a čekejte na své pravé lásky… 
 

Barbora Kužmová, 7. A 

 

                          
                                      Kdo ví, co je škola? 
Ještě před jarními prázdninami se uskutečnilo další setkání v  rámci 
spolupráce s mateřskými školami. Tentokrát byl vybrán 28. únor. V 
tento den se v MŠ Srbská uskutečnil projekt „Kdo ví, co je škola“ 
pod vedením paní učitelky Navrátilové. Děti byly rozděleny do tří 
skupin. Na každou skupinu paní učitelka vyčlenila 40 - 45 minut. 
Což o to, já, společně s Alenkou, Aničkou, Evkou a Klárkou, které 
jsme se už jako stálice opět a rády zhostily vedení akce, to už víme. 
Ale vědí to naši předškoláci? A co naši prvňáčci, se kterými 
jsme celý projekt absolvovaly? Vždyť ještě 
nedávno seděli zarytě na svých minižidličkách 
a s nadšením hltali každé slovo týkající se školy 
a s mírným strachem se těšili na ono nové a 
dosud nepoznané. Dnes tomu bylo jinak. To 
oni předvedli, co je za pouhého půl roku 
škola naučila. To paní učitelka s mateřským 

přístupem vede jejich kroky v poznávání školního světa. 
Sama za sebe mohu říci, že mě dojímalo, jak se naši prvňáčci s velkou zodpovědností chopili úkolu. Nejprve se 
představili a předvedli, jak se naučili číst a psát. Neopomněli také ukázat, jaká tajemství skrývá aktovka 
prvňáka. Po krátké hře, v níž měli předškoláčci určit, které předměty patří do školní aktovky a které ne, 
podotýkám, že ne všechny děti pochopily, proč musí jejich medvídek na spaní zůstat doma, následovalo 
matematické a grafomotorické cvičení. Děti počítaly ostošest a z pastelek se jim jen kouřilo. V závěru 
následovalo naučení krátké písničky. Paní zástupkyně nám společně s dětmi poděkovala 
taktéž písní. Tři hodiny uběhly jako voda. V průběhu těch hodin každá z nás nostalgicky 

zavzpomínala na mateřinku. Na svačinku, na procházky a na více či méně oblíbené spaní „po o“, tedy po obědě. (Já 
jen, kdyby náhodou někdo tápal).☺  Teď tady všechny stojíme a s něžností pozorujeme tu drobotinu. Všechny si 
uvědomujeme, že školními lavicemi jenom proletíme.  
                                                                                                       Katka Juřicová, 7. A 
P. S. Dodatek od paní Navrátilové: Prvňáci byli úžasní a nám holkám to děsně seklo. ☺  

 
                                                                 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 

Dne 20. 1. 2017 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Akce 
se zúčastnili vybraní žáci 7. - 9. tříd. Zkouška se skládala ze dvou částí, a to z 
poslechu a gramatické části. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. Vítězem 
kategorie pro 7. ročník se ze 7 soutěžících stal Matěj Kazík. V druhé kategorii 

8. - 9. tříd se z vítězství radoval Adam Gomola z 8. B. Všem soutěžícím 
děkujeme za účast. Vítězům obou kategorií gratulujeme k postupu do 
okresního kola.                                                                                                                                       

Dalibor Baláš, 8. A 
 
                                                                                               
                                                                                Běžkování v Dolní oblasti Vítkovic 

Během středy 26. 1. 2017 jsem dostal spolu s několika žáky 2. stupně možnost vyzkoušet si běžkování v  Dolní oblasti Vítkovic 
na dráze, kde se jel závod „City Cross Sprint“. Tato dráha byla 480 m dlouhá a vyskytovaly se na ní 2 

kopečky. Vyrazili jsme v 7:35 hod. od budovy školy společně s paní učitelkou Hulenkovou a 
zástupcem ředitele. Když jsme dojeli na místo, nasadili jsme si běžky a rozjeli jsme se. 

Zpočátku to nebylo jednoduché, ale po prvním kolečku jsme už dráhu celkem zvládali. 
Nejtěžší byly kopečky, ale také byly nejzábavnější, protože po namáhavém stoupání přišel 
rychlý sjezd dolů. Celý výlet jsme si užili a tři hodiny, které jsme tam byli, uplynuly jako 
voda. Na závěr děkuji paní učitelce Hulenkové, která celou akci zorganizovala, a 

doporučuji každému si běh na lyžích vyzkoušet.             
                                                                                               Filip Král, 8. A 

 
 

 

 



 

                                                                   Druhy šikany   
Šikana je: jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, 

případně skupinu lidí. 

 Fyzická agrese - agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, 

popřípadě předměty, kterými učiní útok důraznějším (různé tyče, nože). 
 Slovní agrese a zastrašování - agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, 

vysmívá se nebo ji zastrašuje. 
 Krádeže, ničení a manipulace s věcmi - agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si věci půjčuje a 

vrací je znehodnocené (školní pomůcky, peníze). 
 Násilné a manipulativní příkazy - agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a 

úkolům (např. psát za někoho domácí úkoly, nosit a odevzdávat svačinu či kapesné).  

                                                                                                                                                                   Hana Boštíková, 8. B 

                                                                                                            Vtipy 

Tři blondýnky sedí v baru a oslavují. Čas od času si poručí sklenku něčeho ostřejšího, povstanou a řeknou „14 
týdnů“. Barmanovi to vrtá hlavou, a tak když se to celé opakuje už popáté, nevydrží to a zeptá se: „Co dámy slaví?“ 
Na to mu jedna z blondýnek odpoví: „My jsme si koupily puzzle, kde bylo napsáno 6 let, ale my jsme je poskládaly 
už za čtrnáct týdnů!“ 
                                               Veronika Hudečková, 8. B 

 

 „Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto, copak se stalo s tím starým?“„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání 
dveří.“„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový vůz.“ „To víte, že bych to spravil, ale 
tchyně zůstala sedět uvnitř.“ 

  Malý synek jménem Jiříček se ptá otce: „Proč je Tichý oceán tichý?“ Tatínek se nazlobí: „Nemůžeš se zeptat na něco 
rozumnějšího?“ „Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?“ 

 „Nasedli už všichni?“ ptá se řidič autobusu. „Ano.“ „Tak si vystupte, protože autobus se porouchal!“ 

                                            David Kopecký, 8. B 
 

Moje kytara 

Od září roku 2016 chodím do kroužku kytary v Ostravě-Zábřehu. Už když jsem byla malá, pokoušela jsem se do něj přihlásit, ale 
nějak mi to nevyšlo. Toto přání mi vydrželo až dodnes, a tak jsem si v létě pořídila kytaru a začala jsem se učit hrát. První 

hodina byla super, začali jsme se učit lehké akordy. Další hodinu jsem se učila první doprovod a hned v  listopadu jsme 
už hráli koledy, které měly být hrány na vánočním vystoupení, na kterém jsme bohužel nevystoupili. Po Vánocích jsem 

zjistila, že budu muset vyměnit kompletně všechny struny, protože mi jedna dělá divný zvuk i po naladění…  paráda. 
         Michaela Řehová, 8. B 

                                                                      Čokoládová vařečka 

Dne 1. února 2017 se uskutečnil 19. ročník soutěže O čokoládovou vařečku, která se konala na Střední 
škole společného stravování (Krakovská). Z naší školy se zúčastnilo 7 dívek. Všechny dívky připravovaly 

slaný pokrm z masa. Po příchodu jsme obdržely zástěry a kuchařské čepice. Poté jsme šly do hlavní 
místnosti, kde byly připraveny stoly s kuchařskými pomůckami. Všichni soutěžící měli moc velkou trému, 
neboť se báli, že přípravu jídla zkazí. Já jsem připravovala slaninovou krůtu s mrkvovou mašlí a 

bramborovou kaší. Po ukončení vlastní soutěže bylo slavnostní vyhlášení. Všichni jsme byli nedočkaví. Nejlépe jsem se umístil a 

já s celkovým počtem 148 bodů (maximální počet bodů byl 150) a obsadila jsem 2. místo. Byla jsem 
moc překvapená, protože jsem to vůbec nečekala. Dostala jsem diplom, dort a plno dalších dárků.                                            
                                Veronika Hudečková, 8. B 
 
                                                                                                         Gymnastické závody 

Ve středu 22. února 2017 jsme s paní učitelkou Suchou šli na gymnastické závody. Sraz byl 
v 7:50 hod. u gymnastické haly na ulici 29. dubna v Ostravě-Výškovicích. Po příchodu jsme se převlékli a začali cvičit. 
Kategorii starších žáků reprezentovaly: Káča Zedníková, Sabča Valchařová, Alenka Pflegerová, Lada Roušarová, Jirka Dušek 
a já. Své sestavy předvedla nejprve malá děvčata a posléze Jirka. Následovalo naše vystoupení. Cvičily jsme na kladině, 
skákaly jsme přes kozu a prostná. Jirka necvičil na kladině, ale měl hrazdu. Nakonec jsme byli všichni velice spokojeni. 
Mladší žákyně vyhrály zlatou medaili a my jsme získaly bronzovou. Všichni jsme si to moc užili a už se těšíme na další 
ročník. 
                                                                                                                                                                          Eva Dibáková, 8.  B 
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                                                       Výstava korunovačních klenotů 

Ve čtvrtek 9. února vyrazila celá 9. A společně s paní učitelkou Feketsovou do Ostravského muzea na 
výstavu korunovačních klenotů, která se nacházela v bývalé ostravské radnici na Masarykově 
náměstí. Po příjezdu si nás přebrala paní průvodkyně a začala nám ukazovat korunovační klenoty. 
Bylo zde mnoho krásných klenotů - některé i pravé. Viděli jsme prakticky celou historii 

korunovačních klenotů, od koruny císaře Svaté říše římské až po obřadní koruny z Etiopie. 
Samozřejmě zde nechyběla i velmi dobrá kopie Svatováclavské koruny. Na konci prohlídky jsme si 

ve stálé expozici Ostravského muzea připomněli, jak vznikla Ostrava a jak vypadala kdysi. Všem se tato exkurze líbila a 
těšíme se na další pokračování. 
                                                                                                Patrik Foldyna a Honza Bernat, 9. A 
 

 

                                   2. světová válka v Ostravě-Jihu 

Dne 24. 1. 2017 proběhla na ZŠ Srbská 2 v Ostravě-Výškovicích 
přednáška s pamětníkem druhé světové války panem Antonínem 

Blažkem, žijícím v Jubilejní kolonii v Hrabůvce, a s kronikářem 
Ostravy-Jih Bc. Petrem Přendíkem. 

V učebně dějepisu se sešly vybrané ročníky druhého stupně společně se 
svými učiteli, aby si poslechli, jak vypadal život mezi lety 1938-1945 

v okupované a válkou sužované Ostravě. Pamětník popisoval své každodenní 
činnosti a zážitky, které s kamarády během války prožil. Přednáška pana Blažka všechny zúčastněné velice 

zaujala. Žáci bedlivě poslouchali a hltali každé slovo, které zaznělo z jeho úst. Nemohli uvěřit, co lidé v tomto 
období zažívali a co všechno museli vydržet. Od hladu, přes nedostatek základních potřeb až po krutou zimu.  

Jeho slova doplňoval pan kronikář. Popisoval, jak vypadala Ostrava po leteckých náletech. Po skončení celého vyprávění 
následovala diskuze s panem Blažkem o věcech, které žáky zajímaly. 
                                                         Patrik Foldyna a Jan Bernat, 9. A 

   
 

                    Přednáška o obvodu  Ostrava -Jih 

Dne 1. března 2017 se vydala vybraná skupinka žáků ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2 s paní 
učitelkou Feketsovou do Knihcentra u Výstaviště v  centru Ostravy. Po příjezdu jsme se usadili v 
prvním patře budovy a čekali jsme na příchod pana Mgr. Petra Přendíka, kronikáře městského 
obvodu Ostrava-Jih. Naši cestu historií jsme začali povídáním o částech Hrabůvka, Zábřeh, 
Dubina, Bělský les a Výškovice. Sledovali jsme vývoj těchto městských částí od jejich založení až 
po současnost. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a informací, které mnoho lidí v obvodu 
neví, jako např. o letišti u Dakoty nebo o historii Vítkovického nádraží. Také jsme zhlédli ukázku 
z němého filmu z roku 1928, ve které se slavnostně otevírala Jubilejní kolonie za přítomnosti  
vynálezce Františka Křižíka. Povídali jsme si také o činnosti spolku JIHAN, který se snaží náš 
obvod zvelebovat svépomocí – noví členové jsou vítáni! Všem zúčastněným se přednáška líbila a 
těšíme se na další setkání.  

Patrik Foldyna, 9. A 
Foto: Jan Bernat, 9. A 

 

 

 

 

 

 


