
1

Školní časopis Základní školy Ostrčilova            2022| 2

O st rč í lc i



2

EDITORIAL

o s t r č í l c i

šéfredaktor
Timothy Karky

redakce
Sofie Vrublová
Barča Vaňková
Nicol Jurášová
Timothy Karky
Terka Benešová
Kamča Vavříčková
Valérie Becherová

zlom
Kateřina Svobodová, Mgr.

titulní strana
Timothy Karky

kontakt
svobodovak@zs-ostrcil.cz

vydává
Základní škola a mateřská 
škola Ostrava, Ostrčilova 
10

Milí čtenáři,
vítáme vás na stránkách druhého vydání 
školního časopisu Ostrčílci, tentokrát 
 věnovanému jaru a Velikonocům.

Co v tomto čísle najdete?

Číslo obsahuje rozhovory s celebritami, 
školními talenty, fotogralerie, tipy  
na výlety, oblíbené školní fejetony, anke-
ty a v neposlední řadě vám opět pro-
zradíme něco o naší redakci. Ať se vám 
druhé vydání našeho školního časopisu 
líbí! 

Příjemné čtení vám přeje  redakce
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ROZHOVOR

Jaký český pokrm máte nejradši?
Tahle otázka je těžká! Přestože nejím 
maso, mám hodně ráda české polév-
ky. Tak třeba česneková polévka je 
skvělá!

V případě, že byste musela odjet 
zpět domů (do Kanady), co byste 
řekla o ČR?
Když si vytvoříte kamarády v Česku, 
jsou potom jako vaše rodina. A mys-
lím si, že tady jsou si lidi hodně blízcí.

Co děláte ve svém volném čase?
Ráda maluju a chodím po horách.

Jak oslavujete Velikonoce v Kana-
dě?
Schováváme čokoládová vejce po 
našem domě a všichni se je snaží na-
jít. A taky máme velkou společnou 
večeři s moji rodinou.

Co plánujete na Velikonoce?
Asi půjdu na hory s mým mužem, 
protože nemám ráda české veliko-
noční tradice. A můj muž vymyslel, 
že bychom se měli začít otužovat!

Pokud byste chtěla změnit něco 
na této škole, co by to bylo?
Možná více aktivit pro děti. Třeba víc 
týmových činností po škole.

Ráda maluji a chodím po horách

Tentokrát jsme si pro vás připravili rozhovor s rodi-
lou mluvčí Jericho Boulin z Kanady.  Jericho je svě-
toznámá krasobruslařka, která se probruslila k uče-
ní na ZŠ OStrčilova a působí tady již druhým rokem.
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Máme talent

Jachting dělám už šestým rokem. 
K tomuto sportu mě navedl taťka, 
protože ho sám roky dělal. Chtěl, 
abych pokračovala v jeho šlépějích. 
Mezi moje nejlepší výsledky patří 
výhra na mistrovství České republi-
ky (2021), třetí místo na pohárovém 
závodě a třetí místo v kategorii 
mladší žačky na mistrovství (2020). 
Samozřejmě mám více umístění, 
ale tyhle jsou pro mě nejdůležitější. 

Nejvíce trénujeme přes jaro-léto až 
počátek podzimu, potom sezóna 
končí. Trénuji v našem klubu na 
Žermanicích, ale také na různých 
soustředěních s domácími i zahra-
ničními trenéry. 

Počátkem tohoto roku se zařazuji 
do reprezentačního týmu, což pro 
mě znamená více tréninků a zahra-
ničních závodů. 

Můj vzor v jachtingu je výherkyně 
loňské olympiády Anne-Marie Rin-
dom a samozřejmě mí trenéři.

Tatiana Bělunková

Pojďme si blíže představit další z našich šikovných

 a talentovaných žáků.

TALENTY
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TALENTY

Sportu se věnuji už od malička a 
přímo šálám se věnuji 4 roky. Ke 
sportu jsem si našla cestu sama. 
Moje nejlepší umístění je třetí mís-
to na mistrovství Evropy a čtvrté 
místo na mistrovství světa. Tréninky 
mám šestkrát do týdne.

Zuzana Raiskubová Dominik Bystroň

Hraji fotbal už od svých 4 let za 
klub Baník Ostrava. Fotbal mě moc 
baví a chci v něm být dobrý. Můj 
táta byl profesionální fotbalista a 
hrál proti Messimu v Barceloně. 
Mám tedy co dělat, abych byl taky 
tak dobrý. 
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Nádherná Halda Ema se na-
chází v Ostravě. Má moc pěkný 
výhled na celou Ostravu a celé 
její okolí. Rozhledem vás nebude 
rušit nic nepřírodního.

Je to krátký výlet, kde můžete 
jít s rodinou, kamarády, anebo 
dokonce i se svým pejskem.  Jsou 
zde tepelné kameny s posezením 
nahoře, tvoří ji miliony tun vytě-
žené hlušiny vytěžené v ostrav-
ských dolech. Uvnitř této “sopky“ 
stále proudí proces zahřívání 
a uvnitř haldy je něco okolo 1 
500celsia.  V blízkosti je Zoo, a tak 
můžete pokračovat ve výletě dál. 
Myslím, že v létě to bude super. 

Text: Kamila Vavříčková

Landek je krásné místo, které 
se nachází ve slezské časti Ost-
ravy mezi Petřkovicemi a Koblo-
vem. 

Landek je dobrým místem pro 
turisty, nabízí například hornické 
museum, ve kterém se můžete 
projít v podzemí ve starodávných 
dolech. 

Pokud vás nezajímá prozkou-
mávání dolu, tak je toho tady 
plno dalšího, například cyklo-
stezka, projížďka v důlním vláč-
ku nebo prohlídka vysloužilých 
důlních strojů. 

Text: Tim Karky

Výlety za 3 kačky po Ostravsku

TIP NA VÝLET
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ROZHOVOR

 Vzpomínáš na Ostrčilku? Jaká to 
byla pro tebe doba?

Byla jsem ještě dítě, které mělo 
velkou chuť se učit nové věci. Bylo 
to období radosti, na které nelze jen 
tak zapomenout. Stále mám v hlavě 
spoustu živých vzpomínek a krás-
ných zážitků. 

Proč jsi se přihlásila do Miss Czech 
republic?
Již od malá jsem sledovala Miss, bylo 
mým dětským snem zúčastnit se této 
soutěže krásy. Když se mi naskytla 
možnost, byla jsem radostí bez sebe.

 Povíš nám něco o svých zkuše-
nostech v této soutěži?
Jakožto TOP 20 jezdím s dívkami 

V exkluzivním rozhovoru pro náš školní časopis vám 
představujeme Veroniku Biagini, bývalou student-
ku ZŠ Ostrčilova, která se stala vítězkou prestižní 
soutěže Dívka roku 2019 a v letošním roce byla jed-
nou z osmnácti finalistek Miss Czech Republic.

Stále mám 
v hlavě spoustu 

vzpomínek a 
krásných zážitků 

z Ostrčilky
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na  soustředění, ze kterých si vždy 
odnesu spoustu nových zážitků, vě-
domostí a zkušeností. Již jsme měli 
několik školení, mezi které patřilo 
také školení o společenské etiketě s 
naší paní ředitelkou.

Kdyby jsi zvítězila, máš předsta-
vu, jakým směrem se bude ubíhat 
tvůj život?
Pokud bych zvítězila, byla by to vel-
ká změna v mém životě. Využila bych 
svůj úspěch na pomoc ostatním. 
Mohla bych se stát silným hlasem, 
který by podporoval a inspiroval 
mou i mladší generaci. Samozřejmě 
by mě pak čekala i reprezentace Čes-
ké Republiky na světové soutěži.

V budoucnu by jsi se chtěla věno-
vat tomuto oboru, anebo by jsi 
chtěla studovat?
Ideálně bych se chtěla věnovat jak 
modelingu, tak i studiu. Určitě bych 
nezanedbala studium, protože vím, 
že je nesmírně důležité.

Sleduješ Miss CR a podobné pořa-
dy každým rokem?
Nemohu tvrdit, že sleduji všechny 
tyto pořady, ale Miss Czech Republic 
sleduji delší dobu. Aby se dívka stála 
Miss, musí být mnohem víc, než pou-
ze hezká tvářička. Stojí za tím spous-
tu úsilí a snahy, proto si každá Miss 
zaslouží můj obdiv.

Máš nějaký speciální jídelníček?
Nejsem pouze soutěžící v Miss, ale 
jsem i tanečnicí, jsou tu věci, kterým 
se vyhýbám, ale striktní jídelníček 
nemám.

ROZHOVOR
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Co tvé koníčky a kamarádi? Máš 
na to ještě čas?
Koníčků mám doopravdy spoustu, 
někdy je těžké vše stíhat. Avšak když 
člověk doopravdy chce, čas si vždy 
najde, musí znát své priority. Moji 
přátelé jsou velice tolerantní a snaží 
se mi vyjít vstříc a pomoc mi v přípa-
dě, že pomoc potřebuji.

Co je za tvými zavřenými dveřmi? 
Nějaká tajná přání?
Není žádným tajemství, že jedno 
z  ých přání je reprezentovat Českou 
republiku na světové soutěži. Také 
bych si přála vystudovat vysokou 
školu s červeným diplomem a prosa-
dit se v mé budoucí prací.

Co je pro Tebe nejdůležitější?
Obzvlášť v dnešní době patří mezi 
mé priority zdraví, studium a samo-
zřejmě Miss.

Napište nám do redakce, jestli také neznáte něja-
kou bývalou studentku či studenta ZŠ Ostrčilova, 
která/ý vede inspirativní život. Pojďte se s námi 
podělit!
email: svobodovak@zs-ostrcil.cz

ROZHOVOR
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Příběhy ze školních lavic

Ach to klepání!!!
Buch, buch, buch. „Dále!“ 

Nic. Buch, buch, buch. „Dále!“ 
Dveře se neotevírají.

Začíná hra na silnějšího a 
slabšího. Slabší je ten, kdo to 
vzdá dříve – já (když jdu ote-
vřít) nebo žák (když přestane 
bouchat). 

Poražená v této hře bývám 
jen někdy. Když intuitivně 
vycítím, že ten nebo ta (větši-
nou však ti nebo ty – žáci jsou 
na párovou i skupinovou práci 
zvyklí) za dveřmi by bouchali 
do konce přestávky. Takže 
ještě devět minut. 

Zvednu se od prvního opra-
vovaného testu, udělám šest 
kroků, otevřu dveře a vyslech-
nu si dotaz naléhavého ob-
sahu: „Paní učitelko, budeme 
dneska hrát Kahoot?“ „Už ne,“ 
rozhodnu se v duchu a naše 

chodbo-kabinetní konverzace 
se vyvíjí takto: „Budu zkoušet!“ 
– „A co?“ –„Všechno.“ – „I mě?“ 
– „I tebe.“ – „Já jsem se neučil!“ 
– „Tak se jdi učit.“ 

Zavřu dveře, udělám šest 
kroků, sednu si k prvnímu 
opravovanému testu a tě-
ším se, kdy přijde další buch, 
buch, buch, a já se zvednu (od 
prvního opravovaného testu), 
udělám šest kroků, otevřu 
dveře a vyslechnu další dotaz 
naléhavého obsahu.

Co to máš???
Nejeden známý mi závidí. 

Nečtu lifestyle časopisy, a 
přesto vím, co je in. Jsem 
přece učitelka!

„Jít s dobou“ mě učí děti 
na 1. i 2. stupni. Například 
se slizem si v jednom obdo-
bí v mých hodinách hrály 

                    Paní učitelka Petra Lexová si pro nás opět 
připravila dva krátké fejetony ze školních lavic.

FEJETO
N
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snad úplně všechny a je ško-
da, že dnes je ta pestrobarev-
ná hmota v jejich zapomnění.

Jindy zas celá třída točila 
miniaturními „větrníčky“, které 
– jak jsem byla poučena(!) – 
neměly nahradit klimatizaci, 
nýbrž zahnat stres! A odbor-
níci jim říkali spinnery. Pravda 
je, že spinnery se stresem za-
točily rychle, protože ze školy 
poměrně brzy zmizely.

A přišla „tvořítka na led“ - 
jak jsem se mohla tak hloupě 
zeptat :( - neboli popity, prý 
též proti stresu. To už jsem šla 
více do sebe a začala méně 
zkoušet.

Nejnovější pecka trend při-
pomíná vypouštěcí hadici od 
mé pračky. Sice se mi v 5.E2 
zase smáli, ale kdo se nezeptá, 
ten neví a já teď vím, co je to 
pop-tube a vážně uvažuji o 
jeho koupi. Ty antistresové 
novinky mě totiž stresují!

Školní knihovna v přízemí je 
něco mezi open spacem a klasic-
kou knihovnou, tak jak ji všichni 
znáte, jen s tím rozdílem, že tady si 
můžete kdykoliv o přestávce přijít, 
posedět, povykládat s ostatními, 
nebo dokonce poležet s knihou. 
Je to user-friendly prostor s prvky 
knihovního systému.
Jako každá knihovna, i tato má 
svůj knihovní řád, výpůjční dobu a 
stále se obnovující knihovní fond.
Každé úterý je v odpoledních ho-
dinách otevřena pro družiny, které 
se postupem času naučily využí-
vat tyto prostory a rády ji s dětmi 
naštěvují. 
Knihovny jsou od nepaměti centry 
kulturního dění a i naši knihovnu 
by v budoucnu mohl čekat další 
rozvíjející se program v podobě 
návštěv autorů známých a zajíma-
vých publikací, výtvarníků, foto-
grafů apod.

@skolniknihovna
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Co vás přivedlo k vaření?
Hlavně cestování, byl jsem na Ukra-
jině, v Rusku, Skotsku, Irsku, Dubai, 
na Bermudech, v New Yorku, na Man-
hattanu či v Londýně.

Kde jste se nejvíc naučil a kde se 
vám nejvíc líbilo?
Všude jsem se něco naučil, ale ze vše-
ho nejvíc asi v Dubaji. A nejkrásněji 
bylo na Bermudách, kde jsem strávil 
čtyři roky.

Co vás na vaření baví nejvíc?
Na vaření mě nejvíc baví ta pružnost, 
chutě, vůně a ta energie v kuchyni.

Věnujete se ještě něčemu jinému 
než vaření?
Co se týče mých koníčkům, tak rád 
rád cvičím, běhám a jinak velkým ko-
níčkem je moje rodina.

Byl jste velký sportovec?
No... byl jsem [směje se].

Co jste dělal za sport?
Plaval jsem a potápěl se.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Těžko říct, podle sezóny a taky podle  
toho, jak se zrovna probudím.

Jaké je vaše oblíbené jídlo v zimní 
sezóně?
Určitě teplá jídla, dušená jídla, duše-
ná masa na víně, jako je bourbonské, 

Přední ostravský šéfkuchař David Valíček nadchl 
naše strávníky ve školní jídelně a připravil jim ku-
linářské menu. Naše školní redakce nezahálela a 
ihned jej vyzpovídala.

K vaření mě přivedlo hlavně K vaření mě přivedlo hlavně 
cestovánícestování

ROZHOVOR
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ROZHOVOR

dále je to francouzská kuchyně, a po-
tom samozřejmě asijská kuchyně.

A jak jste se dostal na naši školu?
Přes projekt Fajne školní bistro. Je to 
projekt města Ostravy, ve kterém se 
snažíme ukázat jiné způsoby školní-
ho stravování a novinky ve vaření. 
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NAŠE REDAKCE

SOFIE

Už od malička mě bavilo pečení 
a cukrářství, vždy jsem pomá-
hala mamce s pečením cukroví 
a různých koláčů, druhů pizzy, 
sušenek, pečiva, apod. 

Poslední dny se učím od mé 
babičky, která vždy udělá to 
nejhezčí a nejchutnější cukroví. 
Chtěla bych jít do školy na matu-
ritní obor restaurační (a hotelový) 
provoz a někdy v budoucnosti 
vlastnit kavárnu s dezerty. Také 
ráda čtu, nejraději žánr Young 
Adult ale i Mangu nebo thriller.

TIM

Rád tvořím obrazy nebo vyrábím 
něco z korálků či krystalů. Sportu 
se moc nevěnuji, ale když můžu, 
tak se projedu na skateboardu 
nebo longboardu . V zimě si za-
jezdím na snowboardu.

Mým dalším super koníčkem je 
tzv. Hobby horse. Mnoho lidí to 
považuje za blbost, ale omyl, je to 
naprosto skvělá věc, protože když 
si nemůžete dovolit koně, tak 
máte hobíka.

Já jich mám doma 5: Chaira, Milk 
Way, Venoma, Jaspera. Jezdit 
se dá například drezůra, parkur 
cross country, barells, western, 
pony games atd.

Naše HH komunita je silná, je nás 
něco přes půl milionu z různých 
zemí a států. V Česku je nás okolo 
2 000 lidí. 

Spoustu českých měst pořádá HH 
závody a já se moc ráda účastním 
závodů, které jsou v Paskově.

KAMČA

Moje hobby jsou většinou ruční 
práce nebo kreslení. 

 Nejraději háčkuji, šiju, jezdím 
na hobby horse nebo prostě 
něco vyrábím.

Momentálně mám rozháčkovaný 
projekt „Kostičkovaný zelenko-
-bělavý Crop top‘‘ , stačí si koupit 
vlny a tradá, zábava začíná. Miluji 
dlouhý sloupek, protože je jedno-
duchý, rychlý a pěkný. 
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NAŠE REDAKCE

BARČA

Mým největším koníčkem je 
lyžování. 

Lyžuju se svým oddílem, často 
jezdíme do Itálie a Rakouska. Tré-
ninky máme po celý rok, a když 
není sníh, anebo je léto, jezdíme 
na bruslích, nebo jsme v tělocvič-
ně a posilujeme, nebo hrajeme 
hry (vybíjenou, basket apod.). 
Když přijdu domů z tréninku, 
často mě bolí celé tělo a jdu si už 
jen lehnout..

do učebních osnov izraelských 
středních škol. Krav maga není 
sport, ale příprava na boj zblízka 
na život a na smrt. 

Kravmaga by mohla být zařazena 
do tělesné výchovy i u nás, ale 
nesměla by se zneužívat!

Pozor však kravmaga je jen 
na obranu, ne na srandičky!

TERKA

Dělám thajský box a kravmagu.
Thajskému boxu se věnuji již 
odmala a kravmaze v poslední 
době.

Chtěla bych vám nejdříve před-
stavit, co to kravmaga vlastně je.

Jedná se o systém sebeobrany, 
který představuje oficiální sou-
stavu technik vypracovaných 
pro sebeobranu a boj zblízka.
Vychází z izraelských obranných 
sil, izraelské národní policie a dal-
ších izraelských bezpečnostních 
složek. Krav maga bylo zařazeno 

NIKČA

Můj první koníček je tenis, který 
hraji už 7 let. Hraju za klub TJ Ba-
ník Ostrava. Tenis mě baví, proto-
že ráda běhám. 

Můj druhý koníček je fotbal. Ten 
hraju zhruba rok. Tady hraju za 
klub Heřmanice. A často ještě 
se svým králíčkem dělám králičí 
hop, což je skákaní přes překážky.  
S  Felixem trénujeme zhruba osm 
měsíců a oba nás to stále baví. U 
králičího hopu existují 4 disciplí-
ny: rovinná dráha, křížená dráha 
(parkur), skok vysoký a skok 
daleký. 

Nebyla jsem s nim ještě na závo-
dech, ale někdy určitě půjdu.
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NAŠE REDAKCE

Milí čtenáři, uhodnete ke kterému 
z členů naš í  redakce patří tyto 

koníčky?
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NAŠE REDAKCE
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Fotoreportáž aneb ohlédnutí za 
ozdravnými pobyty

FOTO
REPO

RTÁŽ
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FOTOREPORTÁŽ
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ANKETA

Co máte rádi na Velikonocích a jak 
je trávíte?

Pan učitel Jirka:
Na Velikonocích mám nejraději asi to 
volno, které můžu trávit s rodinou. 
Přeci jen to jsou kromě Vánoc jediné 
svátky v roce. 
Miluju taky sváteční jídlo - u nás se 
tradičně dělá kachna s nádivkou, ze-
lím a slezskými klouzky. Obecně mám 
velmi rád jaro a vše s tím spojené. Ze-
lený čtvrtek i Velký pátek jsme v rodi-
ně vždy dodržovali a snažím se i teď. 
Velikonoční pondělí jsem hodně řešil, 
když jsem byl menší (koho by jako klu-
ka nebavilo mlátit holky a ještě za to 
dostávat odměnu, že?), ale teď už to 
vnímám spíše jako povinnost a tradi-
ci než něco, na co se těším. Na letošní 
Velikonoce nic extra neplánuji, ale uvi-
díme, ještě pár dní zbývá.

Kluci ze 4.A:
Mlátíme holky karabáčem a jsme ve-
selí, když dostaneme vajíčka.

Holky z 2.A:
Rády pečeme velikonočního beránka 
a malujeme vajíčka.

Miss Kiki:
Velikonoce nemám ráda už od útlé-
ho dětství, jelikož mě taťka každý rok 
na Velikonoční pondělí hodil hned po 
ránu do  potoka a pak mě ještě ogaři 
vyšlehali jalovcem. Slavili jsme je kaž-
dý rok na chatě ve Velkých Karlovicích 
a leč to byly krásné roky, tak letos je 
velice ráda strávím cestováním a obje-
vováním nových kultur.

Paní učitelka Silva:
Mám ráda příchod jara, barvení va-
jíček, zlatý déšť ve váze, vůni zapé-
kaných párečků, klobásek, pletení 
karabáčů a hlavně ráda přivítám šmig-
rustníky a obdaruji je dobrůtkami... Ať 
žijí svátky jara!

Saša Duraj a Kristián Bilík z 1.A: 
Mám rád jídlo a barvy vajíček.

Pan učitel Honza:
Velikonoce neslavím. Ale mám rád 
velikonoční berany v bílé polevě  Po 
svátcích jsou ve slevě a to je můj čas.

Paní učitelka Petra:
Mám ráda rituály a Velikonoce k nim 
přímo vybízejí. Na Zelený čtvrtek va-
řím zeleně (letos špenátové lasagne, 
mňam). Na Velký pátek vyrazím na jed-
no magické místo – ke krásné kapličce 
se studánkou v Bělském lese. Na Bílou 
sobotu v Bille (a na poslední chvíli) 
dokupuji čokoládová vajíčka. Na Boží 
hod (velikonoční neděle) hoduji (a 
adekvátně sportuji). A na Velikonoč-
ní pondělí? To pro jistotu vstávám až 
brzy odpoledne! (Nenechám se přece 
- ve 21. století - dobrovolně mrskat a 
polévat studenou vodou!)


