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Milí čtenáři,
vítám vás na stránkách prvního vydání školního 
časopisu Ostrčílci, věnovanému všem žákům, 
učitelům a rodičům.

Možná se ptáte, zda se vůbec podaří takový 
časopis pravidelně zásobovat zajímavými příspěv-
ky a jestli si tento časopis najde dostatečný počet 
čtenářů? My jsme si jisti, že ano a v prvním vydání 
jsme si pro vás připravili různé ankety, hry, rozho-
vory s učiteli i žáky, fotogalerie či tipy na výlety.

 A novému časopisu přejeme, aby si našel 
stále více čtenářů a případně i přispěvovatelů, kte-
ří jej pustí na monitory svých počítačů a mobilů či 
budou jen tak listovat v tištěné brožuře, a kteří si 
jej oblíbí a budou netrpělivě čekat na každé další 
vydání.

Příjemné čtení vám přeje redakce
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Jaký je váš oblíbený sport?
Rád dělám fitness. Takže jakékoliv cviče-
ní s vlastní vahou. Rád také chodím do 
posilovny.

Věnujete se nějakému sportu či 
aktivitám mimo svou práci?
Jak už jsem zmiňoval dělám to fitness, rád 
chodím na kolečkové brusle, s kamará-
dem chodím hrát tenis.

Jakým sportům jste se věnoval v dětství?
Hrál jsem 10 let fotbal a 9 let florbal.

Co vás vedlo k tomu učit 
tělocvik? A baví vás to stále?
Od malička mám rád sport, takže vlastně 
od malička mám velkou lásku a vášeň ke 
sportu, a právě proto si myslím že tahle 
vášeň mě v určitém období mého života 
přivedla k myšlence přihlásit se na Peda-

gogickou fakultu. A začal jsem přemýšlet, 
že bych tuhle tu lásku ke sportu předával 
dalším...a baví mě to pořád.

Na jaké sportovní akce se můžeme 
těšit v tomto školním roce?
Já bych chtěl kolem vánoc zorganizovat 
vánoční turnaj ve vybíjené, a určitě bude 
Ostrčilka Cup.

Budou nějaké výrazné změny 
v hodinách tělesné výchovy, které 
chcete zavést, aby bylyhodiny 
zajímavější pro žáky? 
Plánujeme vymýšlet různé spolupráce ať 
už jsou to sportovní kluby, nebo právě 
s Colliery crossfit, kdy se chceme domluvit 
s tou organizací, aby přišli oni k nám, nebo 
přijdeme my k nim a žáci si pak můžou 
vyzkoušet daný sport a může to pro ně 
být inspirací do jejich volného času... 

ROZHOVOR

Od malička mám  
velkou lásku ke sportu
Připravili jsme si pro vás rozhovor s panem učitelem  
Jinřichem Švubem, abyste se také dozvěděli něco o našich učitelích.
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ROZHOVOR

Kdybych nebyla učitelkou,  
stala bych se advokátkou zvířat

Co říkáte na to, že se o přestávce 
nesmí na mobil.
Doufám, že to budou všichni respektovat.

Co si myslíte o tom, že se do školy 
nesmí nosit skateboardy 
a koloběžky atd.
Konečně!

Kdyby jste mohla změnit školní 
řád, co by jste změnila?
Porušení školního řádu, o den kratší 
prázdniny.

Co si přejete na Vánoce?
Aby byly dlouhé.

Co by Vám udělalo radost 
pod stromečkem?
Letenka na Mars.

Paní učitelka Petra Lexová  
odpovídala na otázky  
s humorem svým vlastním.
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Máme talent TALENT
Y

Na naší škole je spousta šikovných a talentovaných žáků,  

pojďme si je společně blíže představit.

Závodně se věnuji art tanci. Tancuji za 
taneční klub Radost & Impuls. K tancování 
mě vedli rodiče a pořád mě hodně podpo-
rují. Tancuji již 11 let. Za můj nejúspěšnější 
výsledek považuji třetí místo z Mistrov-
ství světa v německém Riese. Také mám 
mnoho zlatých ocenění z Mistrovství České 
republiky. Dá se říct, že tanec je pro mě 
součást života. Trénuji třikrát až pětkrát 
týdně. Jelikož jezdím hodně do zahraničí, 
mám zahraniční taneční vzory např.: 
Autumn Miller.

Na kytaru hraju již 8 let. Ke kytaře mě 
vedla mamka. K mým výhrám patří nejen 
školní soutěž, ale i táborová soutěž. Hraju 
jednu až dvě hodiny denně. Můj vzor je 
Angus Young z kapely AC/DC.

Znáte taky někoho, kdo má talent a chodí na ZŠ Ostrčilova? 

Pokud ano, napište nám do redakce
na email: svobodovak@zs-ostrcil.cz.

Radka Slaničková Matěj Humeník
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Příběhy ze školních lavic

Zvídavé otázky
učitelé zpravidla podporují neb 

vyjadřují zájem žáků. Pravda, ne vždy 
zrovna o ten jejich předmět. V rámci 
své profese bývám pod palbou otázek 
rozličných, zajímavé je, že všechny 
spojuje zájem žactva o můj osobní 
život. V takovém případě ovšem zaují-
mám výraz nechápavosti, abych byla 
tajemná. Tajemný = zajímavý (to vím 
z detektivek).

Je však jedna relativně častá otázka, 
která obchází jak mé předměty, tak 
mou osobu. Bývá zpravidla kladena 
v okamžiku nanejvýš nečekaném, 
např. při výkladu nového učiva nebo 
v nejdramatičtějším momentu disku-
se (a ne nutně o jídle): „Paní učitelko, 
nevíte, co je na oběd?“

Než odpovím, beru si čas na 
rozmyšlenou. Po přiznání, že vztah 
mezi otázkou a probíraným tématem 
patrně nikdy nebudu umět rozklíčo-
vat, odpovídám nejkompetentněji, jak 
umím: „Jídlo.“ A pak že se dnešní děti 
zajímají jen o internet!

Konec školní 
legendy

Většina z nás chodí do školní jídelny 
obědvat. Jistá minorita tam chodí 
pouze pípat.

„Jdu si jen pípnout!“ (pozn. nechat 
kartu projet čtečkou), hlásí někteří 
žáci pedagogickému dozoru. Brzy 
jsem pochopila, že se nejedná o lest, 
která jim má zajistit čelní místo ve 
frontě. Oni tak pomáhají rodinnému 
rozpočtu!

Víme, jak je to s legendami. Moc se 
o jejich původu neví, ale věří se jim. 
A důležité také je, že si je lidé mezi 
sebou říkají. Právě taková je legenda, 
že každý (neodhlášený) oběd je třeba 
alespoň „odpípnout“, aby z obědové-
ho konta nebyla stržena vyšší částka!

Neměla to moje spolužačka Martina 
v době předinternetové jednodušší? 
Papírové stravenky házela rovnou do 
popelnice (smysl pro pořádek měla) 
a na doma si nějakou story už vymy-
slela.

Ať žijí legendy! Pokud dnes jedna 
zanikla, vznikne brzy další. Třeba už 
zítra.

FEJETO
N

Paní učitelka Petra Lexová si pro nás připravila dva 
krátké fejetony na téma: Příběhy ze školních lavic.
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Liší se svým tvarem a délkou od ostatních polo-
ostrovů. Taky se mu říká „Helská kosa“, protože 
připomíná zaoblenou kosu. Na Helu se nachází 
město Jastarnia. 

Cesta z Ostravy do Jastarni trvá přibližně 
sedm hodin (677 km), ale cesta je pohodlná 
a většinou (pokud hodláte jet autem) pojedete 
na dálnici. Pokud nemáte auto, můžete jet 
vlakem! Vyrazíte z Bohumína a vlakem 
cesta trvá okolo čtrnácti hodin. Cesta 
vlakem je ale dostupná pouze od 
26. června.

U Baltu můžete spatřit písečné 
duny, užívat si rozbouřených vln 
nebo cestou navštívit křížácký hrad 
Malbork.

Vlakem až na Hel

Baltské moře je pro Čechy nejbližší moře, 
pojďme se podívat na 33 km dlouhý poloostrov, 
který se táhne po jeho pobřeží na severu Polska.

TIP NA VÝLET
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Na konci listopadu k naší škole 
dorazili hasiči, kteří naštěstí nemuseli 
bojovat s ohněm, ale přijeli vydes-
infikovat vnitřrní prostory školy. Na 
místě bylo celkem osm posádek ha-
sičských vozidel. Všem aktérům, kteří 
se do této akce zapojili, patří velký 
dík za jejich profesionální práci.

Hasiči pomáhali

FOTOREPORTÁŽ
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VÁNOČNÍ OSTRAVA

NAJDI 10 ROZDÍLŮ
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V měsíci listopadu se žáci naší 
školy zúčastnili městské vý-

tvarné soutěže s názvem 
Tajemný svět barev – Filmoví 
a jiní hrdinové, kterou vyhlá-
silo středisko volného času 

Ostrčilova.

Žáci řešili, co je typické pro hrdinu, čím se liší od ostatních, vzpomínali na své oblíbené 
filmové a seriálové hrdiny a také vymýšleli své vlastní, které potom kreslili s využitím 
různých technik.

Autorkami vítězných prací jsou:

Michaela Valentová -9.E
Nicol Uhlářová – 6.B
Kateřina Dudová - 6.A

Karolína Endlová – 6.A

Všem výherkyním gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

SOUTĚŽ
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NAŠE REDAKCE

SOFIE

Nejraději čte knihy, ale taky ráda peče a 
fotí. Miluje zimu a vše co přijde s ní. Sní 
o žití v Anlii a o cestování kolem celého 
světa.

MOJE SUPER KÁMOŠKA  
BARČA

Mám Barču ráda, protože je fajn holka 
a byla jsem s ní od dětství a dělám s ní 
sporty. Je strašně dobrá sportovkyně. 
Pomáhá mi s různými věcmi. Je inteli-
gentní, energická a zábavná. Je to super 
kámoška, bez ní se nemůžu odejít.

Seznamte se

NIKI

Niky je skvělá holka, která je hodně akční 
a má ráda jakýkoliv sport. Miluje zvířátka 
a ráda se o ně stará. Všichni sice neradi 
chodí k zubaři, ale ona to přímo nenávi-
dí. Je to hodná holka a dobrá v matice.

VALERIE

Má ráda počítače, ráda vyrábí vánoční 
ozdoby, ráda píše a taky v létě plave.

KIKI

Ze zvířátek mám ráda kačenky, a moje 
oblíbené jídlo je bramborová kaše 
s tatarkou! Ano, a můj nejoblíbenější 
předmět je matika.
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AĎA

Je mi 13 let , ráda 
jím všechno až 
na houby a moje 
nejoblíbenější zvíře 
je opice. Ráda plavu 
a  píšu časopis.

KÁJA

Nejradši jsem na mobile, a poslouchám 
spotify. Moje oblíbené jídlo je donut 
s jablečnou náplní a můj oblíbený před-
mět je ČSP.  A ze zvířat je můj favorit sob.

NAŠE REDAKCE

KAMČA

Je mi 12 let, mám 
ráda koně, ráda 
sportuji a moje 
nejoblíbenější jídlo 
jsou špagety.

TIM

Tim je spíš na učení 
než na sporty. Ve svém 
volném čase vyrábí ná-
ramky a má rád Vánoce. 
Taky se rád stará o svo-
je domácí zvířátka, má 
psa a kočku.

STELA

Stela je velká malířka. Zabývá se výtvar-
ným uměním od šesti let. Ve volném 
čase se věnuje baletu. A velmi jí jde 
chemie.

MÍŠA

Míša je velká sportovkyně. Dělá mažoret-
ky a vyhrála mnoho soutěží. A je dobrá 
v matematice.

NAJDI 10 rozdílů - řešení
10    odpadkový koš
09    !!!
08    zhasnuté okno napravo nahoře
07    sloup napravo
06    pouliční světlo napravo rozsvícené
05    kámen - dlaždice neotesaná
04    oblouk fontány
03    bezpečnostní kamera na fasádě
02    půl okno na bance svítí
01    nápis banka - banda
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SOUTĚŽ

Vánoční výzdoba tříd
V minulých týdnech probíhaly intenzivní přípravy na soutěž 
o Nejkrásnější výzdobu třídy. Do soutěže se aktivně zapojily 
všechny třídy a bylo velice složité zhodnotit, která je nejkrás-
nější, nejkreativnější a nejvánočnější. 

6.E2 9.E7.E

1.B
3.B 2.E

Soutěžící byli rozděleni do  tří kate-
gorií, a to: 1.-3. třída, 4.-5. třída a 2. 
stupeň. 

Moc děkujeme všem 
soutěžícím a blahopřejeme 
vítězům!!!

4.E
5.B 5.C
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Miss Katka: 
Dům ve Skotsku.

Vanda z družiny:
Knížku od Terryho 
Pratchetta.

Martin ze 4.A: 
Autíčko Bleska 
McQueena.

Paní učitelka Míša: 
Abych já i moji blízcí 
byli spokojení.

Kiki ze 7.A: 
Skateboard.Naty z 9.A:

Oblečení.

Miss Kiki:
Expedice na jižní pól.

Paní učitelka Marťa:
Aby byly otevřené skiareály a 
mohla bych konečně lyžovat.

Paní učitelka Silva: 
Zdraví, lásku, pohodu a 
kosmetiku.

Paní učitelka Marcelka:
Kniha, náušnice, parfém.

Pan učitel Dan:
Zdraví, lásku a pohodu, 
jako vždy.Anička z 8.E:

Vonnou svíčku.

Jenny z 2.A:
Chtěla bych sestřičku 
Barunku.

Tobík z 2.A: 
Živého papuška.

Barunka z 2.A:
Výlet do Paříže.

Co byste si  
přáli pod stromeček?

ANKETA

Paní ředitelka: 
Knihu, strávit Vánoce 
v klidu a pohodě se svými 
dětmi.

Kluci z 4.B:
Pokémony, lego, 
nové sluchátka k 
PC, lego vláček a 
autíčko, FC Baník 
kšiltovku.
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Ostravský advent
Během adventu jsme pro vás se Sofií Vrublovou nafotili vánočně vyzdobenou Ostravu. 

A dokonce jsme stihli nafotit i původní vánoční strom, který musel být z bezpečnostních 
důvodů odstraněn a byl nahrazen novým, určitě stejně krásným.

FOTOREPORTÁŽ
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FOTO
REPO

RTÁŽ

„Projekt je realizován s finanční 
podporou statutárního města Ostravy.“


