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Úvod
Ahoj čtenáři,
jedenáctou úvodní stranu pro nás navrhla žákyně páté třídy Klárka Nováková. Díky Klárko!
Až nahlédnete dovnitř, bude se vám zdát, že jsem se spletla, a vytiskla číslo z minulého
roku – tolik bývalých deváťáků přispělo.
Ale, nebojte, nespletla jsem se – jen jsem jim položila čtyři otázky týkající se studia na střední
škole.
Markéta Vítková

Hlody ze sborovny
7. tř. Přírodopis
Vyjmenuj tři ovocné stromy:
- jablovník, hruškovník, blumovice, švestkovník
3. třída Prvouka
Uveď dvě pravidla pro chodce:
- Chodec je povinen použít chodník, pokud není na cestě.

Návštěva psího útulku
Dne 29. září mladí hasiči navštívili psí utulek v Ostravě.
Děti během čtyř měsíců sbíraly starý papír a za penízky ze sběru nakoupily dvacet kilo
kvalitních a energetických granulí.
Kromě granulí každý člen nakoupil ještě podle svého vlastního uvážení nějaké dobroty.
Hráli si s nimi celé odpoledne, dávali jim pamlsky a piškoty. Darovali jsme i jiné věci než
granule - třeba pamlsky a piškoty, konzervy, hračky.
Klára Nováková a Karolína Straková
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Exkluzivní rozhovor s Jáchymem Krausem
Přináším vám exkluzivní rozhovor s Jáchymem Krausem!
Mladým hercem ze seriálu Gympl s (r)učením omezeným.
Jsem moc ráda, že si na mě našel čas, a byl ochotný se mnou
tento rozhovor udělat.Vy si ho můžete přečíst právě zde! :)
1. Jak ses dostal k herectví?
K herectví? Jako malej jsem tátovi pořád lezl před kameru,
chodil s ním na natáčení a děsně mě bavilo stát před kamerou
a říkat scénář :D. Ve 14ti jsem projížděl internet a viděl jsem,
že shánějí mladší roli kluka, neváhal jsem a zjistil si
informace, dorazil na konkurz a postoupil.
2. Co na tvou slávu říkají tví přátelé? Nevyužívají toho
nějak?
Já bych neřekl, že jsem slavný..spíš jenom známý. A přátelé mě mají rádi pořád stejně. Ti
praví toho nikdy nevyužili a snad ani nevyužijou :)
3. S kterými hereckými kolegy se ti pracuje nejlépe?
Ondřej Brzobohatý a Kristýna Leichtová - jednoznačně!
4. Děláš kromě herectví i něco jiného? (modeling..)
Občas něco nafotím, ale modeling se tomu říkat nedá, takže ne.
5. Jaký máte vztah se Sárou Sandevou, když zrovna nenatáčíte?
Jsme kamarádi :)
6. Co nejraději děláš, když máš čas?
Píšu si s fanynkama, odpovídám na jejich otázky, jsem venku s kamarády, jezdím pryč s
rodiči.
7. Máš někoho za vzor? Pokud ano, tak koho a proč?
Z herců asi .. Ondřej Brzobohatý - sláva mu nepřerostla přes hlavu, hraje suprově a je strašně
pohodovej a vtipnej.. má pozitivní vliv na ostatní herce ''na placu'",takže asi tak.
8. Jaké vlastnosti by měla mít tvá holka?
Měla by být hodná, věrná, měla by mě upřímně milovat :)
9. Na internetu jsi psal, že chodíš ven i se svými fanynkami. Je to pravda?
Když se někdy domluvím, tak se se svými fanynkami sejdu, udělám s nimi pár fotek a jsem s
nimi venku..Ano,to je pravda.
10. Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Mít šťastnou rodinu, děti, rodinný domek, práci, která vynáší (nejlépe herectví), a prostě
takový ''happy life''.
11. Je nějaké motto,kterým se řídíš?
"Stay strong." "Live your life."
12. Co pro tebe herectví znamená?
Můj život! :)
13. Je něco,co by jsi chtěl vzkázat lidem, kteří tě mají rádi a obdivují tě?
Vážím si vás, to vy mě držíte tam, kde jsem! Chci vám za všechno poděkovat a říct vám, že
jste ti nejúžasnější lidi na planetě, díky za všechno!
Moc ti děkuji, že sis na rozhovor udělal čas, a přeji mnoho štěstí ve tvém životě. :))
- Nemáš zač a díky :)
Kristýna Červenková
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Anketa mezi učiteli na téma taháky
Nechte se inspirovat učitelskými taháky :)
Jaké taháky jste používal(a), když jste byla na škole?
P. uč. Stratilová: Tvrdí, že "nepoužívala". Ale její spolužáci si papírky dávali za kravatu.
P. uč. Kopcová: "Psala jsem si to na ruku."
P. uč. Labisch: "Nikdy jsem nepoužíval, ale když už, tak na židli a na ruku." Pří výrobě
taháku se to vždycky naučil, takže to potom nepotřeboval.
P. uč. Pacáková: "Psala jsem si to na papírky a na závěs."
P. uč. Poláchová: "Žádné jsem nepoužívala. Možná jenom jednou a to tužkou na lavici."
P. uč. Vítková: "Nemohla jsem po sobě přečíst písmo na taháku."
P. uč. Libosvarová: "Dělala jsem si motáky" (srolovaný papírek).
P. uč. Píchová: "Většinou jsem si to psala na papírky."
P. uč. Šimíčková: "Nikdy jsem nepoužívala, možná tužkou na lavici."
P. uč. Cittová: "Napsala jsem si to tak malinkým, že jsem to po sobě nepřečetla."
P. uč. Petr: "Asi tužkou na lavici."
P. uč. Kvapil: "Napsal jsem si to na papírek a ten jsem si dal při písemce do ruky."
P. uč. Jaroš: "Nepoužíval jsem taháky, možná jen zdrobněliny na papírku."
P. uč. Židková: "Zezadu na slovníček."
P. Masná: "Na papírek a ten jsem si schovala pod prstýnek."
P. Raníková: "Papírek jsem si schovala pod sukni."
P. kuchařka: "Tužkou na lavici."
(Dávejte pozor při hodinách s těmito učiteli na tyto taháky :)
Jakých taháků jste si všiml(a) při hodinách?
P. uč. Stratilová: "Asi mobily."
P. uč. Kopcová: "Já taháky nevyhledávám."
P. uč. Labisch: "Nevyhledávám taháky."
P. uč. Pacáková: "Nenašla jsem zatím žádné."
P. uč. Poláchová: "Žáci si to většinou píšou na papírek."
P. uč. Vítková: "Většinou na mobilech a na rukách."
P. uč. Libosvarová: "Moc si ještě nepíšou,ale jinak opisují ze sešitu a z učebnic."
P. uč. Píchová: "Opisují z knížky."
P. uč. Šimíčková: "Píšou si to na papírky nebo opisují ze sešitu a učebnic."
P. uč. Cittová: "Tužkou na lavice a nebo si to napíšou do pouzdra."
P. uč. Petr: "Do tabulek."
P. uč. Kvapil: "Zde se žádné taháky nevyskytují." (smích)
P. uč. Jaroš: "Mají sešity buď pod, nad nebo vedle lavice."
P. uč. Židková: "Na mobily."
Kateřina Procházková a Daniela Máchová
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Žáci 1. stupně pozor!
Připravili jsme si pro vás hru!
V osmisměrce budete hledat názvy zvířat, které jsou uvedeny v seznamu.
Slova mohou být psaná ve všech osmi směrech. Nakonec vám zůstanou
písmena, která budou tvořit tajenku.
Vzniklou tajenku napíšete na papír, kde se zároveň podepíšete celým jménem a
odevzdáte Kristýně Červenkové nebo Martině Novákové z 9. třídy.
Nakonec budou vylosováni 3 výherci, kteří získají Předbíhačky na oběd.
Ukončení soutěže : středa 23. října 12:40
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Maminka doma zapomněla ………………. , a proto se musela vracet.

Martina Nováková a Kristýna Červenková
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Tip na nový kroužek
JUST DANCE 2
Just Dance 2 je taneční skupina, která Vás naučí různé styly tanců: baby dance, mini dance,
dětský taneční klub, latino tance, street dance, disco – show dance.
Těší se na Vás hodné lektorky. Více informací na stránkách www.justedance2.cz
Barbora Poledníková

Bývalí deváťáci o výběru střední školy
Bývalým deváťákům jsem položila tyto otázky:
1. Co přesně studujete?
2. Jaké bylo přijímací řízení?
3. Jaké předměty zvládáte "levou zadní", a které jsou naopak na vaší škole náročné?
4. Kdybyste se mohli rozhodnout znova, volili byste stejnou školu?
5. Libovolný váš komentář k výběru střední školy, který tušíte, že by současné deváťáky mohl
zajímat.
Adéla Jurásková
1. Studuji ekonomické lyceum na Obchodní akademii ve Frýdku-Místku.
2. Přijímačky byly poměrně v pohodě, neučila jsem se na ně a i přes to byly výsledky skvělé,
bohatě mi stačilo opakování v devítce. Takže si myslím, že se rozhodně není čeho obávat.
Popř. bych možná poradila, pokud můžete i vy podat přihlášku na dvě školy, na které budete
dělat přijímací zkoušky, volila bych jako první termín školu, na kterou chcete více (pokud
taková situace nastane). Z vlastní zkušenosti, budete u druhého termínu línější
3. Na škole, kterou studuji, zatím zvládám snad všechny předměty, nejvíc ovšem češtinu,
angličtinu a chemii, nejspíš díky skvělým učitelům
4. Kdybych se mohla rozhodnout znova, nevolila bych jinou možnost. Prozatím.
5. Rada pro deváťáky: vybírejte opravdu dle toho, co vás baví. Poprvé se můžete rozhodnout
sami za sebe, tak toho řádně využijte. Hodně štěstí.
Josef Doležal
1. Co přesně studujete?... Hudebně-dramatické umění.
2. Jaké bylo přijímací řízení?... Bylo to zábavné.
3. Jaké předměty zvládáte "levou zadní", a které jsou naopak na vaší škole náročné?...
Nejlehčí je asi informatika. A nejtěžší je nejspíš herectví.
4. Kdybyste se mohli rozhodnout znova, volili byste stejnou školu?... Jednoznačně ano.
Johana Supíková
1) Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě
2) Přijímačky byly vcelku lehké - učitelé nás připravili více než dost dobře, tak žádný větší
problém nebyl. Pro mě osobně snad jen bodování za vysvědčení, které jsem měla o dost nižší
než ostatní, a musela jsem to pak dohánět přímo na bodech z přijímaček (naštěstí úspěšně).
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Určitě není dobré se kvůli přijímačkám nějak stresovat, v klidu, v pohodě, však ono to nějak
dopadne (ten stres tomu nijak nepomůže)...
3) Na naší škole je to dost o jazycích, takže určitě je kladen velký důraz na angličtinu a druhý
jazyk, ale nejvíce mě zatím baví matika a fyzika, všechno je to hlavně o učitelích, o tom, co
vás zajímá, a co vám leze samo do hlavy, od toho se pak odvíjí známky. Ale "levou zadní" na
gymplu nejde asi nic.
4) Složitá otázka (zda by volila stejně), ale asi ne, kdyby mě totiž dříve začala bavit matika a
fyzika, tak si podám přihlášku na školu s tímhle zaměřením a ne na jazyky, kde podle mě ty
ostatní předměty trochu "odrbávají".
5) Určitě choďte na dny otevřených dveří a ptejte se na osobní zkušenosti - dozvíte se určitě
spoustu zajímavých věcí. Nenechte se strhnout na školu, na kterou vlastně ani nechcete, a
myslete do budoucna.
Tomáš Peter
1. Studuji obor informační technologie na Střední průmyslové škole v Ostravě.
2. Přijímací řízení mi přišlo lehké, stačilo mi dávat v hodinách pozor, popřípadě něco málo
dohnat doma. Vždy jsem se umístil v 1/4.
3. Na škole zvládám Chemii (díky pana ředitele Jana Petra :D), elektrotechniku a fyziku (díky
panu Kvapilovi), Informační a Telekomunikační technologie a Praxe. Naopak na mojí škole je
opravdu těžká matematika, do které se musím dost připravovat.
4. Spíše ne (nevolil by stejnou školu)
5. Záleží jen na tom co vás baví a co chcete dělat. Veškeré informace na www.spseiostrava.cz.
Dominiko a Beo na tuhle školu chodí i Rosťa Vašíček :))
Tereza Musálková
1. Studuju na Cihelním gymnáziu (zaměření všeobecné).
2. V celku lehké přijímačky, ale nervy tam byly.
3. Rozhodně angličtinu a kupodivu mi začala jít i chemie, ale naopak nedávám matematiku a
fyziku, ale to kvůli našemu učiteli, vysvětluje vše chaoticky a nesrozumitelně a skoro celá
třída je na tom stejně jak já, takže to rozhodně není moje chyba.
4. Stále nevím, co bych chtěla dělat, takže gymnázium bych musela zvolit tak jak tak, a máme
skvělý kolektiv, takže bych šla asi znovu tam.
5. Raději se začněte učit dřív, protože taktiku "času dost" využívá dost lidí a pak nestíhají.
Kristýna Kaizrová
1. Jsem na všeobecném čtyřletém gymnáziu T.G. Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí.
2. To asi záleží na termínu, protože já jsem měla první termín jednodušší češtinu, ale těžší
matiku. Hodně u přijímaček hraje roli čas.
3. Zvládám hlavně dějepis, češtinu, chemii a z části i matiku, nebo aj, ale moc mi nejde
biologie, fyzika a IVT. Myslím, že všeobecně tam jsou hodně těžké ty jazyky.
4. Na 100%! :) (by volil stejnou školu)
5. Nenechávejte si radit, na jakou školu máte jít, a u přijímaček buďte v pohodě, protože
vím, co může udělat nervozita... A když se náhodou přijímačky nepovedou, tak to ještě není
konec. Já jsem měla původně skončit na soukromém gymplu a nakonec mě vzali na státní.
Ale určitě se k nám přijďte podívat. :)
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Vtipy
Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka.
“Co se ti stalo?” ptá se ho.
“Já jsem se ztratííííl.”
“No to nic,” uklidňuje ho. “A svoji adresu znáš?”
“Znám. Pepa zavináč seznam tečka cezet.”
Letí dva balonky pouští a jeden povídá druhému: "Hele kaktusssssss..."
Druhý na to: "Kde ho vidíššššššššš?"
Potkají se dva psi.
"Kam jdeš? " ptá se jeden druhého.
"Ale, jdu s blechama k veterináři."
"To máš blbý, já už je mám dva roky a ještě mi nemarodily."
Na procházce si malé děvčátko zvědavě prohlíží těhotnou paní.
„Vy máte v bříšku miminko?“ ptá se se zájmem.
„Ano“ odpoví paní.
„A máte ho ráda?“
„Ano. Moc.“
„Tak proč jste ho snědla?!“
V mateřské školce: "Jak dělá pejsek, Honzíku?"
"Haf."
"Mařenko, jak dělá kočička?"
"Mňau."
"Jiříčku, jak dělá žabička?"
"Kvák."
"Jiříku, jak dělá myš?"
"Klik, paní učitelko."

Co nás čeká
17. 10 Preventivní přednášky – 6. a 7. třída na téma Co se se mnou děje, 9. třída téma
Chodíme spolu.
18. 10. Večerní prohlídka Frýdeckého zámku.
22. 10. Preventivní přednáška – 1. až 4. třída na téma Nechej mě, ne to nechci.
29. -30. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Zájezd do Divadla loutek MŠ a 1. třída, Kocourek Modroočko
1. 11 Halloween 8.30 v tělocvičně, průběh klasický:-)
4. -11. 11. SCIO testy 9. třída.
11. -15. 11 Knihovnické lekce 1. – 9. třída.
13. 11. Preventivní pořad pro 9. třídu na téma Láska ano, děti ne.
14. 11. Exkurze do Národního technického muzea v Praze 8. a 9. třída
20. 11. Realizace projektu Jeden svět na školách – vzpomínání s pamětníkem
26. 11. Vánoční fotografování dětí
28. 11. Divadelní představení: pro 1. stupeň v tělocvičně Jak se vaří pohádka a pro 2. stupeň
Průvodce divadelními žánry
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