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Úvodník
Víc hlav víc ví a víc rukou víc napíše. Takto bych charakterizovala třetí číslo našeho časopisu. Tentokrát
v něm navíc najdete skvělé tipy sedmáků na trávení volného času. Dále se zasmějete nad vtipy, dozvíte se,
co se nového událo v oblasti sportu, zakroutíte hlavou nad hláškami spoluţáků, které si opravdu
nevymýšlíme,  a samozřejmě najdete i další pravidelné rubriky, které vás, věřím, zaujmou.
Na závěr svého úvodníku bych ráda jménem školy poděkovala osmákům, kteří obětovali svůj volný čas a
pomáhali při zápise dětí do první třídy.
Markéta Vítková
Akce a úspěchy školy
Karneval
Tento karneval byl bohatý na nádherné a originální masky.
Vyhrála 8. třída se společnou maskou z filmu Asterix a Obelix
Na druhém místě skončili Avatárky z 6. třídy
A bronz obdrţeli šmoulouvé z 7. třídy.
Mladý Démosthenés
13. prosince 2010 proběhlo školní kolo, kde se soutěţilo ve dvou
kategoriích:
1. kategorie - ţáci 6. a 7. třídy
2. kategorie - ţáci 8. a 9. třídy
I. kategorie:
1. místo: Josef Doleţal
2. místo: Nikola Straková, Nina Hrnčiříková
3. místo: Kateřina Procházková, Johana Supíková
II. kategorie:
1. místo: Josef Kukučka
2. místo: Eliška Pešková, Karolína Jurásková
3. místo: Vojtěch Pětroš, Helena Kopelová
Laťka 2010
Jako kaţdý rok se dobrovolní ţáci přihlásili do soutěţe Vánoční laťka.
Letos stejně jako vloni vyhrál Matěj Hluza.
Z děvčat byla nejúspěšnější Taťána Koloničná, která nahradila na 1. místě loňskou vítězku Nikolu
Mojžíškovou.

Scio testy
9. třída na naší základní škole měla za úkol srovnat své znalosti s jinými školami.
Obsadili v celé České Republice solidní místo. V matematice se nejlépe umístil Miroslav Juroška a ve
Všeobecných znalostech Denisa Maršálková.
Jakub Kopec & Dominik Pánek

Florbal
Mým koníčkem je florbal. Hraju ho asi 4 roky za Paskov Saurians. Teď hraju za mladší ţáky. Tréninky
máme 3x týdně v ZŠ Paskov. Největší konkurence je FBC Remedikum Ostrava. Byli jsme v Praze na
největším turnaji v Česku. Hráli jsme tam s Finskem, Singapurem a Švýcarskem. Náš trenér říkal, ţe
s takovými kluby uţ moţná nebudeme nikdy hrát. Byli tam však i jiné země, ale my jsme s nimi nehráli.
Nejtěţší bylo asi hrát s Finskem, ale naopak velmi slabý byl Singapur. Nejvíce mě zaujalo vidět hrát takové
kluby z celé Evropy, ale i z Asie. Turnaje máme asi 2-4 krát měsíčně. Na turnaji hraje 5 týmů. Kaţdý hraje s
kaţdým po dobu 2x10 minut. Měl jsem uţ 3 hokejky. Florbal hraje i můj starší bratr, bratranec i sestřenice.
Hodně mě baví a mohl by vás bavit taky.

Znak našeho klubu

Moje florbalka

Rostislav Vašíček

Judo
Judo dělám uţ třetím rokem. Mám zelený pás, který je sedmý v pořadí od začínajícího bílého. Chodím na
turnaje, na kterých sbírám body, které potřebuji na páskovaní. Dále chodím na exhibice a dokonce jsem se
zúčastnil 2x mistroství České republiky. Můj největší úspěch je mistr
Moravy.
 Tréninky jsou 3x týdně na 9. ZŠ hodinu a půl
 Páskovaní probíhá 2x do roku.
 Učíme se chvaty, škrčení, ti větší páky a mnoho dalšího…

Japonsky judo
Jak jsem se tam dostal?
Chtěl jsem dělat bojové umění. Rozhodoval jsem se mezi karate, judem a taekwondem.
Hledal jsem všude po internetu stránky. Nakonec jsem našel v novinách pozvánku JUDO
TJ DŮL STAŘÍČ, a tak jsem začal chodit.
Začínal jsem u nejjednodušších technik například o-soto-gari
Později jsem začal dělat obtíţnější chvaty z kolen, přehozy přes záda a další.
Tréninky byly rozděleny do dvou kategorií
Malí začátečníci
Velcí zkušení
Já jsem asi jeden rok chodil do kategorie začátečníků a později jsem přestoupil.
Matěj Slíva 
Atletika
Atletika je mým koníčkem jiţ druhým rokem. Do atletiky můţe chodit skoro kaţdý, kdo má o to zájem,
a rád závodí. Je moţno si vybrat z mnoha disciplín, například běh na 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, 600 m,
800 m, 1200 m, 1500 m, dále skok daleký, skok vysoký, skok o tyči, hod medicinbalem, hod míčkem, vrh
koulí, štafeta a spoustu dalších disciplín.
Mě nejvíce baví skok do výšky, štafeta, skok do dálky a naopak mě nebaví hod míčkem a dlouhé tratě.
Jezdíme i na tábory a soustředění, například do Bučovic, do Tater nebo na Višňovku. Nejvíce se mi líbilo
v Tatrách a taky ráda závodím v tunelu. Mám tam i spoustu kamarádek. Tréninky máme 3x týdně. Hodně
mě to baví a ráda tam uvidím i nové tváře! Věřte, ţe se Vám tam zalíbí.
Soňa Lisníková

Znáte agility?
Znáte sport agility? Moţná ano, moţná ne. Pejskaři uţ moţná
tento pojem slyšeli nebo dokonce i viděli. Ale pro ty, kteří
nevědí, o co jde, mám jednoduché vysvětlení. Jde o druh psího
sportu, který provozuje pes se svým majitelem. Jde o obdobu
koňského parkuru, kde koně skáčou přes překáţky, no, a psi při
agility překonávají překáţky typu kladina, áčko, skok daleký,
tunely, slalom a spousta dalších překáţek. Agility se dělí podle
velikosti psa a náročnosti překáţek. Překáţky jsou na kaţdé
soutěţi jinak postaveny, takţe si je majitelé psů během několika málo minut prohlédnou a pak se jde na věc.
Běţí se jako o závod. Pes sleduje pánovy pokyny, skok, probíhá tunel, přebíhá slalom, áčko, hop, následuje
kladina, přeskok do dálky a HOP! Je v cíli. Psi provozující tento sport jsou velmi rychlí. Například mezi
střední kategorií jsou výborní psi plemena šeltie a v kategorii velkých plemen pořád a stále vítězí border
kolie. Ale pozor, nemyslete si, ţe jde málo náročný sport. V tomto sportu totiţ
hraje důleţitou roli mrštnost psa i pána, pánovo strategické uvaţování, správné
navedení psa, psova poslušnost a spousta dalších věcí. Mezi nejčastější chyby patří
třeba, ţe pes nedokročil na zónu při zónových překáţkách (kladina, áčko) nebo pán
psu nesundá obojek (ten je při soutěţích zakázán). V Řepištích je „cvičák“ Fron
fighter, který vede mistryně světa v agility za rok 2009 - Adriana Slezáková. My
tam chodíme s naší borderkou Honey a nemůţeme si stěţovat. Během několika
lekcí jsme se naučili poslušnost od A do Z. Ale, protoţe jsme trochu „flákali“
domácí přípravu, musíme teď zapracovat na přivolání bez vodítka. Cvičíme i
agility překáţky a Honey to moc baví. Zaujal vás tento článek? Chtěli byste se na
agility podívat „zblízka“? Můţete. Nejbliţší závod:
Sviadnov - VOSA CUP 2011 12. 03. 2011 - 13. 03. 2011
Johana Supíková

Hlody ze sborovny
V hodině Přírodopisu: „ Co se děje s potravou v tlustém střevě?“
„Vzniká zde trus“ „Skladuje se a potom zadní částí ven.“
Opět Přírodopis: „V jaké části kostry se nachází loketní kloub?“ V koleni.“

Ostravica
Soubor lidových písní a tanců Ostravica je pokračovatelem souboru Ondráš, který byl zaloţen v Janovicích
v roce1949 panem Jindřichem Krupou, Pavlem Goluchem, Karlem Kozelem a paní Věrou Šimkovou a
v roce 1960 přesídlil do Frýdku-Místku. V roce 1967 byl přejmenován na název Ostravica. Ostravica
pravidelně pořádala pro své příznivce koncerty, posezení u cimbálu, výchovné koncerty pro děti, lašské
bály, atd.
Od října 1996 se SLPTO věnuje také práci s dětmi a mládeţí, kteří se postupně připravují na vstup mezi
dospělé členy souboru. Vznikla tak dětská základna, která vystupuje jak samostatně, tak dohromady s
velkým souborem.
Úspěchy:
Na svých zahraničních cestách po Evropě získal mnohá vysoká ocenění a v Jiţní Africe dokonce 7
prestiţních cen v 7 kategoriích.
Členové souboru nahrávali v Českém rozhlase, natáčeli v České televizi (4 filmy) a reprezentovali na
Mezinárodním hudebním festivalu Praţské Jaro 1997.
Skupiny v Ostravici:
 Malá Ostravica (děti)
 nejstarší skupina (13-16)
 nejmladší skupina (6-8 ale i mladší)
 Ostravica (dospělí)
Více na www.ostravica.com
 střední skupina (8-13)
Magdaléna Musálková a Petra Kaňoková
Rozhovor s panem učitelem Jarošem
1) otázka: Jak jste přišel k povolání učitele?
odpověď: Pomáhal jsem svým kamarádům v doučování, a šlo mi to.
2) otázka: Proč jste si vybral právě Lískoveckou školu?
odpověď: Protoţe jsem tady chodil do školy, je to rodinná škola
(kaţdý se zná s kaţdým a nic se tu neutají)
3) otázka: Jaký sport vás baví?
odpověď: Určitě hraji fotbal, částečně volejbal, všechno rekreačně
(v mládí jsem hrál v Lískoveckém dorostu
4) otázka: Jak byste ohodnotil své kuchařské dovednosti a co nejraději vaříte?
odpověď: Dlouho se zamyslel - Neumřu hlady, a kdyţ se mi daří, tak bych vyhrál soutěţ Prostřeno.
Nejraději vařím cokoliv s kuřecím masem.
5) otázka: Jaký máte vztah ke zvířatům?
odpověď: Mám rád pejsky...
Daniela Brantalová a Nikol Dudková

Anketa – Co jsi dělal (a) o jarních prázdninách?
Byli jsme lyţovat.
Robin Dorotík, 2. Třída
Chodili jsme bruslit. A kdyţ jsem byla v sobotu na závodech, ukradli mi brusle... :(
Bára Plašovská, 4. třída
Šli jsme na bazén.
Nela Ţidková, 5. třída
Byla jsem v kině na film Cizinec.
Adéla Jurásková, 7. třída
Chodila jsem ven s kámoškama.
Irča Stiborová, 8. třída
O jarních prázdninách jsem byl u babičky.
Marek Minár, 8. třída
Helena Kopelová a Táňa Koloničná
Vtipy
Jdou dva a třetí říká: "My čtyři jsme správná pětka."
Jak zdvojnásobíte cenu Trabantu? - Naplníte mu nádrţ benzínem.
A jak ji ztrojnásobíte? - Koupíte víčko na nádrţ.
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé:
"Tak co?" "Ále, nikde nic." "Víš co? Tak vezmeme nějaký bez ozdob."
Proč se lidi hlásí na vysokou školu? - Aby dostali kolej a přístup na Internet.
Jirkovi se v ţákovské kníţce objeví poznámka: „Váš syn nemá ţádné znalosti.“
Otec připíše: Proto chodí do školy.
Magdaléna Musálková

Křížovka pro 1. stupeň
zemědělská plodina
lékařské zařízení
pomůcka k česání
zvíře s dlouhým krkem
Nejtlustší prstík
12 měsíců
obvykle nejstudenější měsíc
kaţdá kříţovka má
kyselé ovoce
kytička z lásky

V tajence je akce, která bude na jaře: ..........

Co nás čeká v následujícím období



V rámci oslav dne Země proběhne konference na téma Doprava.
Školní akademie k 80. výročí se uskuteční v průběhu května případně června

