
Učitel říká: “Pepíčku, vyskloňuj mi slovo chléb.“ 

Pepíček: „Kdo, co? Chléb 

  S kým, čím? Se salámem. 

  Komu, čemu? Mně. 
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Školní časopis – číslo 3. - 2016/17 

Víte, že lidé, kteří rychle         

chodí, obvykle žijí déle? 



Milí čtenáři, 

dostává se vám do rukou poslední vydání školního časopisu 

v tomto školním roce. Původně jsme chtěli vydat číslo 

dříve, ale vloudily se organizační a technické problémy. 

Proto se teď, na začátku léta můžete osvěžit vzpomínkami 

na některé ze zimních akcí školy. Děkujeme všem, kteří 

svými příspěvky dopomohli k finální podobě tohoto čísla. 

 

Za redakční 

radu deváťáků 

vám přeji krásné 

PRÁZDNINY 

strávené podle 

vašich představ.   

 

 

Naberte síly, a do 

dalších školních let 

HODNĚ ŠTĚSTÍ. 

  

 

Redakční rada 



Parlament 

V parlamentu se za toto období uskutečnilo mnoho akcí. 

Jednou z nich byla podařená akce Studénka hledá talent, 

kde ze školního kola postoupilo 5 učinkujících a to do kola 

celoměstského.  

Velkým tématem pro nás byly Fashion days. Přemýšleli 

jsme, co by vás mohlo oslovit. A výsledek? Tělocvična 

plná kravaťáků, sportovců, vojáků a …………… (na to si 

budeme muset ještě počkat). Letos jsme akci rozšířili také 

na první stupeň a zdá se, že se některé třídy zapojují 

s velkým nadšením.  V tomto týdnu jsem se odměnili za 

celoroční práci a vyrazili si zasportovat s společně se 

školními parlamenty studéneckých škol.  

          Holubová Karolína, RR, členka školního parlamentu 



Anglický výukový program pro žáky 

Dne 6.3 a 7.3 se žáci všech tříd zúčastnili anglického výukového 

programu od Dr. Klutze. Každé třídy měly jiné vystoupení.  

První a druhá třída měla vystoupení Magical Language Show.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třetí a čtvrtá třída Bilbys Bush Adventures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pátá, šestá a sedmá třída The Australian Show  

 

 

 

 

 



a osmá a devátá třída New Zealand ’Kiwi’ presentation. 

Dne 7.3. nás navštívil Australan Schelie Nielson. Připravil si 

prezentaci o Novém Zélandu. Byla velmi zajímavá, ale i zábavná. 

Dozvěděli jsme se o kultuře  obyvatel na Novém Zélandu. Zaujala mě 

jejich historie a pár frází a viděli jsme zajímavé obrázky a videa. 

Hodně mě zaujala tetování, která mají i známé celebrity. Na Novém 

Zélandu se dokonce lidé zdraví tak, že dají hlavy k sobě a opřou se 

čely. Kluky zaujaly extrémní sporty, které si lidé můžou vyzkoušet. 

At first we could taste vegemite. I don't like it because it smells. 

We found out  that New Zealand is very interesting country. 

Most original people  have special tattos. New Zealand was 

colonized by Europans in 1300. Some traditions and habits are 

still kept. For example: people dance before they play football. 

Anyway this performance was amazing and I would like to visit 

New Zealand in future. Schelie was very nice and it's a pity that 

we won't see him again. 

Lucie Omamíková, 9.tř. 



Performance was really good. I think, that last year was 

performance better, because it was about Australia and Australia 

is more interesting than New Zealand, but this was good too. I 

understand everything, what man  have said. He was pretty 

funny. I got to know many new thing, that I have never heard. 

New Zeland is very beautiful and exciting country. I´m glad, that 

I could see this performance. We heard about animals, that live 

in New Zeland, about culture, sports, movies and New Zealand 

people and many pictures. However it was a little bit boring, 

because it was a lot of information. I hope, that I´ll remember 

them, when I will be at secondary school. I still remember some 

information from last show, Australian show.      

                                                                              Klára Šajtarová, 9.tř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Lukáš John, RR 



Školní kolo soutěže Studénka hledá talent 

V úterý 21.2.2017 se uskutečnilo první kolo soutěže Studénka hledá 

talent, kterého se zúčastnilo 14 žáků. Každý z žáků si zvolil svou 

vlastní disciplínu, kterou pak předvedl před porotou. Ve volných 

disciplínách se vyskytovaly různé druhy umění. Například tanec, 

zpěv, recitace a hry na hudební nástroj.  

Naši porotu tvořili nejen učitelé ale i žákyně z parlamentu. Za 

učitelský sbor zde byl pan učitel Žídek, paní učitelka Svatošová, paní 

vychovatelka Berousková a za parlament zde byla Tereza Muchlová. 

Každý účastník se před svým vystoupením představil a řekl o sobě 

pár věcí. Dále pak porota ohodnotila jejich vystoupení a pochválila 

každého z nich. Do dalšího kola postoupilo prvních 5 soutěžících.  

Soutěže se zúčastnila i odvážná Nikol Mihalíková z 8. třídy. Ta nám 

zahrála na harmoniku a klavír. 

 



Celoměstské kolo Studénka hledá talent 

Dne 31.3. proběhlo celoměstské kolo, kterého se zúčastnilo naších 5 

postupujících a postupující z ostatních škol. Soutěžící byli rozděleni 

do dvou skupin a to: na jednotlivce a skupiny. Skupiny se zúčastnily 

4 a jednotlivců 16. Porota se skládala z místostarosty Studénky pana 

Odchodnického, pana Havránka ze SŠEP a zástupců jednotlivých 

školních parlamentů. Za nás byla v porotě Kateřina Štěpánová z 8. tř. 

  

Účastníci si vylosovali svá čísla a podle nich přicházeli na podium, 

kde o nich naši moderátoři něco řekli. Potom nám předvedli, co si pro 

nás připravili. Na soutěžící se přišlo podívat přibližně 300 diváků ze 

všech škol ve Studénce. Diváci fandili a měli s sebou i transparenty 

se jmény svých favoritů. Největší podporu měli naši soutěžící.

 



Během vystoupení si všichni v sále našli z vystupujících svého 

sympaťáka/sympaťačku. Po všech vystoupeních dostali všichni 

diváci víčka, která pak následně hodili do kyblíku, které měli čísla 

daných jednotlivců nebo skupin. Nejvíce sympatické vystoupení bylo 

od holek ze skupiny Best 

friends ze školy 

Butovické.   

Mezitím, co diváci házeli 

víčka, tak porota 

vyhodnocovala 

vystoupení účastníků. 

Následně porota rozhodla 

o vítězích: 

 

 

Jednotlivci    Skupiny 

1. Markéta Tomková   1. Best friends 

2. Kryštof Selig   2. Monsters 

3. Michaela Tobolová   3. Holky z Butovické 

 

Po vyhodnocení hrála hudba a všichni účastnici s parlamentem si to 

tam užívali.  

 

        RR: Daniel Demel, Natálie Holíková, Karolína Holubová 



Lyžování v Tošovicích 

 

Dne 21.2.2017 se žáci druhého stupně zúčastnili lyžování 

v Tošovicích. Jeli jsme autobusem se Sjednocení a Butovickou 

školou. Jak jsme přijeli na místo, tak jsme si obuli přeskáče a šli na 

svah. Byli jsme poučeni o tom, jak se chovat na svahu. Lyžovali jsme 

hodinu a potom následoval slalom. Jezdilo se dvojkolově a časy se 

sčítaly. NA BEDNU SE DOSTALI: 

 

 

1.místo: Marťa Sadílková, 2.místo: Sabina Mojdlová (Sjednocení) a 

3.místo Terka Vaculíková  

 



 

1.místo: Andy Perrette, 2.místo Michal Mayer a 3.místo: Vojta 

Kalus   

 

1.místo: Filip Mayer (Sjednocení), 2.místo: Martin Schiller a 

3.místo: Jakub Falhar 

Martin Schiller, Jakub Falhar, RR 



Umělecké soutěže 1. stupně 

Dne 28. února se konaly dvě soutěže. Obě soutěže měly dvě 

kategorie. První soutěž se týkala malování s tématem Jaro je tady. 

Pro porotu bylo těžké vybrat vítěze, protože všechny děti se snažily, 

aby jejich obrázek zvítězil. Ve výtvarné soutěži získala první místo 

Karolínka Tížková z 1. A a Karolína Sekaninová z 5. A. Druhá 

soutěž se týkala zpívání. Každý soutěžící si mohl vybrat vlastní 

písničku. V pěvecké soutěži získala první místo Kateřina Švecová 

z 1. A a Nela Macejová ze 4. A. Každý soutěžící dostal účastnický 

list a drobné dárky.  

Dne 20. března se konaly další dvě soutěže. První soutěž byla 

literární. Ve které žáci tvořili své vlastní pohádky, básničky nebo 

příběhy na téma Jaro. Nejlepší práce, které byly zároveň oceněny 

diplomem, byly od Tobiáše Hanzelky, Nikoly Kýškové, Markéty 

Tomáškové, Kamily Štenclové a Natálie Sklenákové. Za recitaci byly 

děti oceněny malou odměnou. V kategorii 2. a 3. tříd se na 1. místě 

umístil Roman Timura na 2. místě Anna Hrstková a na 3. místě Nela 

Hertlová. V kategorii 4. a 5. tříd se na 1. místě umístila Petra 

Němcová a Roman Czeczotka na 2. místě Markéta Tomášková a na 

3. místě Karolína Vrobelová.    

 

 

 

 

 

 

                                         Valerie Fričková, Dominika Hybnerová RR 



FASHION DAYS 

Letos jsme opustili staré dobré barvičky a parlamenťáci pro 

nás vymysleli témata k provětrání šatníku. V každém 

měsíci počínaje březnem jsme v jednom dni přišli do školy 

stylově oděni. 

Kravaťácký březen 

 

                                   

   

 

 

 



Sportovní duben 

 

 

 

 

 



Vojenský květen  

 

                                                                              Tomáš Holaň, RR 



         SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŹÁKŮ 

McDonald´s Cup (starší kategorie) – finálový turnaj 

okresu Nový Jičín  5. místo 

Marek 

Kunc, Jimy 

Perrette, 

Michal 

Pocedič, 

Adam 

Přikryl, 

Daniel 

Rucki 

(všichni 

5.A), 

Martin 

Jakub, Jan 

Mikyska (oba 5.B), Vojtěch Blasch (4.A), Petr Gelnar, Václav Robenek, Daniel Tomášek 

(všichni 4.B), Patrik Brož, Daniel Vaculík (oba 3.A). 

McDonald´s Cup (mladší kategorie) – finálový turnaj 

okresu Nový Jičín   3. místo                                                                  

Ondřej Huvar 

(4.A), Petr 

Gelnar, Max 

Nábělek, 

Václav 

Robenek 

(všichni 4.B), 

Patrik Brož, 

Daniel 

Mrózek, 

Adam Stiller, 

Daniel 

Vaculík 

(všichni 3.A), 

Jakub Tomášek (3.B), Štěpán Robenek, Tomáš Vyorálek (oba 2. třída). 



Štafetový pohár  

 Mélyne Perrette (2. 

třída), Patrik Brož, 

Daniel Mrózek, Eva 

Schillerová, Daniel 

Vaculík (všichni 3.A), 

Denisa Hanzelková, 

Hana Křiváková, 

Jakub Tomášek 

(všichni 3.B), Klára 

Bainarová, David 

Gořula, Nikola 

Kýšková, Jimy 

Perrette, Adam 

Přikryl (všichni 5.A), Jan Mikyska, Petra Němcová, Kateřina Zajíčková (všichni 5.B 

 

Okresní finále ve vybíjené – 5. místo 

Klára 

Bainarová, 

David Gořula, 

Jimy Perrette, 

Michal 

Pocedič, 

Daniel Rucki 

(všichni 5.A), 

Martin Jakub 

(5.B), Vilém 

Holaň, Ondřej 

Huvar (oba 

4.A), Petr 

Gelnar, Václav 

Kovář, Adéla 

Matuškovičová, Daniel Tomášek (všichni 4.B). 



EKOTIPY 

4 špatné návyky, které vážně poškozují vaše ledviny 

1. Nedostatek pitné vody 

Nejdůležitější funkcí ledvin je filtrovat krev a odstraňovat toxiny a 

odpadní látky z těla. Když se během dne toxinů a 

odpadního materiálů v těle nahromadí příliš, je 

zapotřebí dostatek čisté vody k akumulaci. V 

případě že tělo dostatek tekutin nemá, může dojít k 

vážnému poškození vašich ledvin. 

2. Sladký útok na tělo 

Vědecké studie ukazují, že u lidí, kteří konzumují dva 

nebo více sladké nápoje denně, je větší pravděpodobnost 

přítomnosti bílkovin v moči. Ty jsou časnou známkou 

toho, že vaše ledviny nedělají svou práci tak, jak mají! 

3. Nedostatek spánku 

Všichni víme, jak je důležité odpočívat. Chronický 

nedostatek spánku bývá spojen s mnoha chorobami a 

mezi nimi i s onemocněním ledvin. Během spánku 

však dochází k regeneraci ledvinové tkáně, a my tak 

dáváme tělu šanci k regeneraci či uzdravení. 

4. Příliš mnoho kávy 

Stejně jako sůl i kofein může zvyšovat krevní tlak a 

klást velký důraz na činnost ledvin. Postupem času 

může nadměrná konzumace kávy vést k jejich 

poškození. 

                                                                    Dominika Hybnerová, RR 

 



Víte, že…? 

Víte, že zívání pomáhá mozku odbourávat stres? 

Víte, že výtahy jsou 58x bezpečnější než schody? 

Víte, že nevyrovnaní lidé často mění tapety na 

svém mobilu? 

Víte, že jen 6% lidí na celém světě umí plynule hovořit 3 nebo více 

jazyky? 

Víte, že více než 800 000 turistů navštívilo Irák v roce 2013 i přes to, 

že se jednalo o válečnou zónu? 

Víte, že motýli si pamatují své zkušenosti z doby, 

kdy byli housenkami?  

Víte, že hudební a tělesná výchova jsou 

nejoblíbenější předměty českých studentů? 

Víte, že existuje hvězda, jejíž jádro tvoří 

diamant, který je 5x větší než planeta Země? 

Víte, že učení před spaním je pro vaši paměť 

nejlepší? 

Víte, že když nad něčím přemýšlíte se 

zavřenýma očima, snadněji si to zapamatujete? 

Víte, že ve filmu Sám doma 2 si zahrál i Donald Trump? 

Víte, že nejdelší matematický důkaz má 15 000 

stránek? 

Víte, že když je člověk zaneprázdněný, je 

přirozeně více šťastný?  

Víte, že pokud si stáhnete do mobilu prohlížeč firefox, můžete si 

s ním přehrávat YouTube videa i při zamčené obrazovce? 



Víte, že nejdražší vánoční svetr stojí v přepočtu více než 1 milión 

dolarů? 

Víte, že lidský mozek je ze 70 % tvořený vodou? 

Víte, že ve vesmíru se nachází více hvězd než 

na zemi zrnek písku? 

 

Víte, že chobotnice byla na zemi dříve než 

dinosauři? 

Víte, že Titanic byl první film, který utržil více než 1 

milión dolarů? 

Víte, že 8 % lidí má pár žeber navíc? 

Víte, že elektrické křeslo bylo vynalezeno zubařem? 

Víte, že KFC v Iráku bylo policii uzavřeno po pouhém jednom dni 

provozu?  

Víte, že velryba zkonzumuje za 6 hodin stejně 

potravy jako člověk za rok? 

Víte, že vynálezce lega 

zavedl pravidlo, že se nikdy 

nevyrobí edice s reálnou vojenskou tématikou? 

Víte, že roku 2015 

stihli v Číně postavit 57 

patrový mrakodrap jen za pouhých 19 dní?  

 

Valerie Fričková, RR 

 



                                 Herní koutek 

Pro nový díl Tégémáku jsme si pro vás připravili očekávané hry pro 

rok 2017. Tak jdeme na to. 

                  Red Dead Redemption 2 

Pravděpodobně 

nejlepší westernová 

akce je de facto 

předělávkou GTA z 

divokého západu a 

vy, kdo jste první 

díl minuli, byste si 

měli dát tentokrát 

opravdu záležet, aby se tak nestalo! 

          

               South Park: The Fractured But Whole 

A na závěr trochu legrace – po úspěšném prvním dílu se v roce 2017 

vrátí také South Park. 

Chirurgicky přesná 

předělávka oblíbeného 

seriálu do podoby 

příběhového RPG je 

nekorektní, dobře napsaná 

a hlavně trvanlivá. Vtípky jsou servírovány rychlostí kulometné 

palby a zaručeně se budete v některých momentech i červenat. 

Ostatně, zkuste si vyslovit podtitul hry a bude vám jasné, že tady to 

bude zejména o ….. ! 

Lukáš John, Petr Demel, RR 

 



Filmy 

A co je nového ve světě filmu? 

Auta 3 - Po dlouhé době se nám do kin 

a na vaše televizní obrazovky vrátí 

legendární Blesk McQueen a to hned ve 

třetím díle! Legendární závoďák náhle 

zjistí, že ho nová generace už 

nepovažuje za nejlepšího a poslala ho 

mimo závodní dráhu, kterou nadevše 

miluje. S tím se ale Blesk nechce smířit 

a na poháru o Zlatý Píst chce všem 

dokázat, že nepatří do starého železa a 

že v něm stále je závodní duch.  

 

Strážci galaxie 2 

Máme tady 

další pecku od 

tvůrců Marvel. 

Tentokrát se 

hrdinové 

vydávají až na 

samou hranici 

kosmu, kde se 

musí naučit 

držet 

pohromadě a 

odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají 

spojenci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené 

postavy.  

Daniel Demel, Martin Schiller, RR 



Alpské lyžování 

Je odvětí závodního lyžování, v němž se závodník snaží o projetí 

dané trati ze svahu dolů v co nejkratším čase. Trať je na svahu 

vyznačená bránami, které závodníci musí projet způsobem 

odpovídajícím pravidlům konkrétní disciplíny.  

Slalom- jezdí se na nejkratší trati ze všech disciplín a má brány 

nejblíže u sebe. Dosahované rychlosti jsou nejnižší ze všech. 

Závodníci projíždějí krátkými oblouky v rychlém sledu. Závod se 

jezdí dvoukolovým systémem, pro každé kolo je postavená jiná trať. 

Vítězem se stává ten, který má nejrychlejší čas sečtený z obou kol. 

Sjezd - je nejrychlejší disciplínou alpského lyžování. Trať je nejdelší 

ze všech. Sjezd obsahuje náročně oblouky ve vysokých rychlostech, 

skoky a rovné pasáže. Jezdí se jednokolovým systémem. Vítězem se 

stává závodník s nejrychlejším časem. 

Alpské kombinace- skládá se z jednoho kola sjezdu a jednoho kola 

slalomu. Všechny časy jsou sečteny a vítězem se je závodník s 

nejkratším časem. 

 

   

Jakub Falhar, Daniel Tomášek, RR 



Zákoutí Studénky 

Většina určitě Studénku zná dobře – každý den jejími ulicemi 

chodíme. Poznat pro nás její zákoutí je tedy hračka. Poznejte tyto 

obrázky.  

 

Obr. č. 1                                                        Obr. č. 2 

 

 

Obr. č. 3                                                         Obr. č. 4 

 

 

                                          Petr Demel a Lukáš Třetina, RR 



Boardy 

Rozhodli jsme se udělat vám pořádek v „boardech“, tady máte 4 

příklady. 

Skateboard- Skateboard je deska se 

čtyřmi kolečky, která slouží pro sport 

zvaný skateboarding. Skateboard se 

většinou vyrábí z překližky slepené ze 

sedmi vrstev kanadského javoru.  

Longboard- Longboard je delší verze 

skateboradu . Jeho délka se většinou 

pohybuje okolo 1 metru, existují však větší i 

menší varianty (60-150 cm). Šířka se 

pohybuje kolem 19-25 cm výjimečně i víc.  

Waveboard- je sportovní vybavení používané ve skateboardingu. 

Skládá se ze dvou desek spojených torzní 

tyčí . Délka waveboardu je obvykle 85 cm a 

váží cca 3 kg. Pro nácvik základní jízdy je 

vhodný velmi mírný svah či rovina. 

Pennnyboard- Pennyboard je zmenšený longboard s plastovou 

deskou. Je menší jak skateboard, ale má větší gumová kolečka jako 

na longboardu, díky kterým je jízda mnohem příjemnější a tichá.  

 

 

Lukáš John, RR 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skateboarding


Z VAŠÍ TVORBY 

 

Jaro 

Jara už je opět čas,  

květiny porostou zas. 

Stromy, keře rozkvétají, 

motýli tu přilétají. 

 

Koupeme se v bazénu, 

voda přišla na scénu.  

Už nám stoupá teplota, 

vezmem na sebe plavky, 

ať už jdeme hned zpátky. 

 

Pejsek štěká za vrátky, 

chce jít s námi na hrátky. 

Sluníčko má velký jas, 

svítí na nás z velké výšky,  

těší se, až vezmem knížky. 

 

Autorka: Hana Křiváková 

3.B 

Jaro 

 

Jaro rodí zvířátka, 

jehňátka i prasátka. 

 

Rostou krásně sněženky, 

jaro, vem si podkolenky. 

 

Slunce svítí hrozně hezky,  

zvíře pleská, plesky plesky. 

 

Ještě kvetou petrklíče, 

otevírá jaro z míče. 

 

Dělá hodně pokusů, 

léto čeká na pusu. 

 

 

Autor: Jakub Tomášek, 3. B 



Jaro 

 

Kiš kiš zimo, je tu jaro, 

paní zimo, skočte dolů, 

na trůn sedá paní jaro, 

u nás bude veselo! 

 

Sněženky už kvetou 

a holky už pletou. 

Pletou, pletou z pampelišek 

závěje na věneček. 

 

Věneček je krásný 

a byl pleten z lásky. 

Z lásky k jaru,  

to Vám řeknu, 

jaro už má na kahánku. 

 

Autorka: Anna Hrstková, 3. B 

 

 

 



O obrovi, který neměl rád jaro 

Byly jednou tři víly, Sněženka, Sasanka a Petřička. Každé 

ráno si hrávaly a vily věnečky. Ale po setmění vylézal zlý 

obr a všechny víly z něj měly strach. Obr neměl jaro rád, a 

tak všechno, co mělo něco společného s jarem, chtěl zničit. 

Víly byly smutné, protože obr vytrhal všechny stromy a 

keře. 

Jednoho dne vymyslela Petřička plán, jak přimět obra, aby 

měl jaro rád. Svůj plán pověděla 

Sněžence a Sasance. 

Plán byl takový, že 

svými kouzelnými 

hůlkami obra 

začarují, aby měl jaro 

rád. Tak se taky stalo. 

A od té doby obr po 

zimě jaro vítal s velkou radostí. 

                                                                                         

Natálie Sklenáková, 3.A 

 

Statek 

Kdysi dávno chovala Petra na Jarošově statku zvířata. Měla 

koně Filipa a Marlenku. Jednoho dne Petra přijala do práce 

paní, která se jmenovala Kačka. V pátek Kačka zapomněla 

nakrmit zvířata a Filipovi se to nelíbilo, proto utekl. Druhý 

den si Petra všimla, že Filip není ve stáji. Rozhodla se, že 



ho půjde hledat. Byla všude, ale nikde ho nemohla najít. Až 

později ji napadlo: ,,Ještě jsem 

nebyla na louce.“ Rychle se 

rozběhla a uviděla Filipa, jak se 

tam pase. Petra koníka vzala a 

odvedla ho na statek. Kačka se 

poučila a nikdy to už neudělala. 

 

                                      Kateřina Korená, Nikol Černá,  3.A 

 

O oslici Karkulce a koních 

Bylo ráno a oslice Karkulka se probudila. Měla jako vždy 

velký hlad. Přišla Petra a vyvedla 

ji venku do ohrady. Tam ji uviděl 

hřebec Valdar a začal se Karkulce 

posmívat: ,,Ty máš velké uši jako 

králík!“ Petra to všechno slyšela a 

řekla: ,,Valdare, za toto chování 

nikam nepojedeš.“ Petra jela na 

vyjížďku a vzala si Shantiho. 

Valdara to mrzelo. Nevěděl, co 

má dělat. Zeptal se králíčka 

Olivera, zda by mu neporadil.  ,,Musíš se Karkulce 

omluvit, řekl králík.“ Valdar ho poslechl, oslici se omluvil 

a dodnes jsou dobrými kamarády. 

Eva Schillerová, Tereza Tichavská, 3.A 



                                             My house 

Hello, welcome to my house. There´s a seating 

upstairs in my house. There are eight stars in my 

children´s room. There i sone dog in a pet´s room. 

There is a big swimming pool downstairs. I like 

swimming and diving. There is a hall in my house. 

There is a plant in the hall. There is a bathroom in 

my house, and upstairs is a toilet. There are two 

flowers in the kitchen. There is a living room under 

the kitchen. There is a TV in the living room. I like 

my house. 

Škrabáková Barbora (Sandy) 4.B 



CO ZAŽILI DRUHÁČČI? 

S druháčky jsme se přihlásili do soutěže „ Džusy a pyré“, 

kde jednou z podmínek bylo vytvoření plakátu, dotazník a 

odučené jimi 

zpracované lekce, 

týkající se znalostí 

dětí o ovoci a 

zelenině, 

vitamínech.                                                                                   

 

     

 

     Divadelní přestavení  „ Velryba Lízinka“ 

V pondělí  25.4. jsme 

s dětmi navštívili 

divadelní představení 

" Velryba Lízinka". 

Pohádku ztvárnilo 

pražské divadlo 

Krapet. Všichni jste 

se určitě alespoň 

jednou v životě 

zatoulali. No a to se právě stalo velrybě Lízince, která se k 

nám do českých řek zatoulala až ze Severního moře. 

Naštěstí potkala u břehu stejně nešťastného osamoceného 



kluka, malého rybáře Tomáše. A protože jejich kamarádství 

bylo opravdové, dokázali společně překonat všechny 

nástrahy a problémy. Druháčkům se představení líbilo a 

povedly se jim také obrázky velryby Lízinky.  

Velikonoční dílna na Jarošově statku 

10.4.0217 jsme s dětmi navštívili Jarošův statek ve Studénce. 

Přivítaly nás milé paní lektorky, které rozdělily děti na dvě skupiny. 

První skupinka začala tvořivou velikonoční dílnou uvnitř budovy. K 

dispozici měly děti seno, barevné papíry, špejle, mašličky, provázky. 

Děti si vyrobily velikonočního zajíčka, který se všem povedl, a děti si 

jej s radostí odnesly domů.  

Druhá skupinka začínala 

okruhem územím Jarošova 

statku. Paní lektorka poutavě 

vyprávěla o zvířátkách, které 

jsme viděli. Druháčci si také 

mohli vyzkoušet čistění stájí a 

dokonce si každý pohladil a 

vyhřebelcoval malého poníka.  

Uvnitř budovy si děti 

nakrmily králíčky, morčátka i 

velmi hravé fretky. Potom se 

skupinky vystřídaly. Na louce 

před statkem jsme už společně 

viděli veliké koně, z nichž asi 

nejkrásnější byl Valdar 

(bývalý závodní kůň). 

Návštěva statku se nám moc líbila, děti byly nadšené a plné dojmů. 

Zapojili jsme se také do soutěže "Farmář a jeho kamarádi", kterou 

vyhlásil statek. Naše obrázky a krátké příběhy určitě všechny potěší.  

Druháčci 



BAJKA 

V jednom malém lese žil medvěd, 

který už více než pět dní nejed. 

Najít, ani ulovit nic nemohl, 

nikdo se neslitoval, nikdo nepomohl. 

Hladem už skoro umíral 

a na váze kilama ubýval. 

 

Všimnul si toho jeden ptáček 

a hned pochopil, v čem je háček.  

Řekl: „Ty jsi ohrožený druh,  

kdežto nás je jako much.“ 

A tak mu svůj život dal, 

aby se alespoň nasnídal. 

 

Medvědovi to nestačilo,  

přibral po něm sotva kilo.  

A tak celé hejno sněd 

(jen pár si nechal na oběd). 

Koukalová, Mihalíková, 8. tř. 



 



                                     Kam za vodou? 

Aquapark Olešná 

 Ze Studénky do Olešné dojedete za 25 minut a celková trasa 

je dlouhá 21,7 km. 

 Můžete zde jít buď to do krytého a nebo venkovního bazénu. 

 Oba bazény mají tobogány a určitě se zde nebudete nudit. 

 K dispozici je zde i vodní nádrž, ve které se můžete koupat a 

kolem ní vede trasa nelépe pro pěší, cyklisty i kolečkové 

brusle.         

         

Aquapark Kravaře 

 Cesta ze Studénky nám zabere 45 minut a je dlouhá 44km. 

 Zde najdeme jen krytý bazén s 65ti metrovým tobogánem. 

 Dále tady naleznete finskou a parní saunu. 

 

 

 

 

 



Letní koupaliště Ostrava-Poruba 

 Jedná se jen o venkovní koupaliště. 

 Ze Studénky se na místo dostaneme za 24 minut a najedete 23 

km. 

 Najdete zde plno tobogánů, skokanských můstků a dalších 

různých atrakcí na vyblbnutí. 

 

  

         

     KRÁSNÉ PRÁZDNINY !!! 
 

 

 

 

 

Martin Schiller, Jakub Falhar, RR  



 



 


