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Matematické soustředění 

Po příjezdu do Malenovic jsme se 

ubytovali a šli na oběd, po kterém 

jsme měli odpolední klid. Odpoledne 

nám vedoucí kurzu oznámila 

program a přivítala šesťáky, kteří se 

soustředění účastnili poprvé. Všichni 

jsme byli moc rádi, když se oznámilo, 

že první den nám dají pokoj od 

matiky. A tak se stalo, že místo 

matematiky byla skoro do večera 

přetahovaná. Večer už bylo volno, 

večeře a v deset večerka. 

Úterý začalo snídaní v podobě rautu. 

Po snídani se však počítání nevyhnul už nikdo. Deváťáci se postarali, abychom si zaběhali  

a zároveň i počítali. Po celém areálu byly rozmístěny kartičky s početními úlohami. Naším 

cílem bylo je co nejrychleji najít a úlohy vypočítat. Tím však nebyl běhání konec, po této 

aktivitě následovalo hledání pokladu. Pokladů bylo pět a v každém byly  sladkosti a falešné 

peníze, které jsme však nikdy nepoužili. Večer nám doplnila vodní bitva, díky níž nás opustili 

pro jistotu nejmenovaní frajeři, prý imunní vůči studené vodě, přesto následující den 

nachlazení. 

Středa nám tak trochu nevyšla s počasím a prakticky celý den pršelo. To nám však nezkazilo 

plány a byl připraven program uvnitř. Takže trochu zklamáním byla celé dopoledne 

matematika, ale po obědě se to rozjelo. Asi na dvě hodiny nás organizátoři dost zaměstnali prací 

na oblečení, které jsme měli sami ušít. Každá třída se rozdělila na kluky a holky a úkolem bylo 

ušít na vybraného človíčka co nejlepší outfit. Poté se konala módní přehlídka s drsnou porotou 

deváťáků. Po pár módních radách a zničení snů byli vyhlášeni za vítěze model a modelka  

z osmé třídy: Petr Niemczyk a Antonie Ponczová. Večer byl opět plný překvapení, protože  

i když byl spodní sál zatopený, diskotéka se konala. Na diskotéce to dost žilo, ale i přesto jsme 

kolem desáté museli jít na pokoje. 

Čtvrtek byl významný, protože se 

konal tradiční výšlap na Lysou. 

Osobně jsem se ho účastnila, takže 

mohu potvrdit, že se šlo dost rychle, 

a tak nás na hoře Ivančeně někteří 

opustili a vydali se na zpáteční 

cestu. I tak jsou to borci, že do toho 

vůbec šli. Samozřejmě ti borci, co to 

vyšli, si nahoře mohli něco koupit. 

Bohužel nám to učitelé nezaplatili. 

Poté fotka a zase zpátky. Ke konci 

cesty už bylo většině na umření, ale 

zvládli jsme to. Odpoledne bylo  
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o program postaráno. Změna organizátorů? Kdepak, opět devítka. Ve skupinách jsme měli co 

nejrychleji proběhnout trasu a cestou plnit na stanovištích úkoly. Přičemž nám mohly ve vlasech 

skončit vajíčka, ocet nebo třpytky. Opět se večer konala diskotéka a tentokrát se jí účastnili  

i někteří učitelé. 

V pátek ráno si všichni po snídani sbalili věci a konalo se vyhodnocení pokojů. V kategorii 

nejčistší pokoj zvítězilo více pokojů. Nejhorším pokojem byl vyhlášen jeden pokoj kluků ze 

sedmé třídy. Poté deváťáci předali osmákům klíč a pasovali je na deváťáky. Než přijel autobus, 

stačili jsme se naobědvat a hurá domů. Tak zase příští rok, i když nám budou chybět deváťáci.  

Díky za všechen skvělý program, devítko! 

 

Veronika Čalová, 7.A 
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Rozhovor s panem učitelem Podleśnym 

Zdravíme vás, drazí čtenáři, v tomto čísle vydání jsme se rozhodli udělat rozhovor s panem 

učitelem Podleśnym. Můžete se zde dozvědět hodně zajímavých věcí. 

 

Řekněte nám, jak jste přišel na to, že se chcete stát učitelem? Přemýšlel jste i o jiné práci? 

Co budu dělat, jsem se rozhodl už na gymnáziu. Nikdy jsem pořádně nepřemýšlel nad jiným 

povoláním. 

Baví vás vaše práce? 

Samozřejmě. Kdyby mě nebavila, nedělal bych ji. Mám aspoň možnost rozvíjet mladé duše 

(směje se). 

Přemýšlel jste o tom, že byste učil na jiné škole? 

Na jiné základce asi ne. Na střední možná, třeba na třineckém gymplu za pár let. Musím si něco 

ještě zažít. 

A kde jste studoval? Vzpomínáte rád na svá studentská léta? 

Ano, vzpomínám na ně rád. Chodil jsem tady na školu, ale jen do 7. třídy. Potom jsem studoval 

třinecké gymnázium a nakonec jsem vystudoval Ostravskou univerzitu. 

Jaké předměty vás bavily? 

Přirozeně mě nejvíce bavil dějepis a zeměpis. Na základce byla v pohodě matika, ale s tou to 

šlo potom na gymplu hodně z kopce. 

Co vás naopak nebavilo? 

Nikdy mě nebavila chemie a fyzika. Pro mě to byly úplně zbytečné věci. Pokud to bylo něco 

praktického, bylo to fajn. Jinak jsem věděl, že to téměř nikdy nevyužiju a nebudu to chtít 

studovat. 

Změnil byste v naší škole něco? 

Možná by to chtělo ještě více renovovat učebny, ale to není vzhledem k financím jednoduché. 

A ideálně bych zrušil přestávkové dozory. To by tu ovšem byla za chvíli ZOO (směje se). 

Co byste změnil konkrétně v učebních tématech? 

Chtělo by to změny hlavně v dějepise. Takový pravěk bych úplně omezil a vše odučil třeba na 

jednom filmu. A například v 9. třídě bych probíral jenom období po 2. světové válce. Na ty 

nejnovější dějiny je hrozně málo času. 

Vyhovovalo vám to více doma na distanční výuce, nebo ve škole? 

Doma to bylo fajn tak první dva týdny. Potom to přestane bavit a byl bych radši ve škole. 

Hrozně chyběl kontakt se žáky, bez kterého se pořádně učit nedá. Na druhou stranu, stihl jsem 

doma více věcí, například jsem renovoval byt. 
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Co říkáte na možnost volného pátku distanční 

formou? 

To by bylo krásné, ale obávám se, že nereálné. 

Možná by to za určitých podmínek šlo udělat na 

dobrovolné bázi. Nebo udělat nějaké volnější 

pátky, například s vycházkami venku. Nápad to je 

zajímavý. 

Berete si práci domů? 

Neberu, zpočátku ano, potom jsem přestal. Bylo to 

náročné a nedalo se to. Radši jsem ve škole brzy 

ráno a připravím si všechno tady. Navíc ráno 

nejsou fronty u kopírky. 

Je to pro vás těžká práce? 

Spousta lidí řekne, že na učení není nic těžkého, 

ale je to hlavně o psychické zátěži. Kdo si to 

nezkusil, vůbec neví, o čem mluví. Takže fyzicky 

těžká ne, psychicky ano. 

Jaké máte koníčky? 

Turistika, cestování, sport a cyklistika. Dělám statistiky pro hokej. Rád chodím po horách a asi 

největší cíl jsem si splnil, když jsem vylezl na Kilimandžáro. Také si ve volném čase rád zahraju 

fotbal, volejbal a podobně. Dále se starám o stránky naší školy na Facebooku. 

Jaké jsou vaše cíle do budoucna? 

Připravuji se na post metodika prevence, proto teď pilně studuji. Jiné vyhlídky, co se týče práce, 

aktuálně nemám. 

Richard Dudek, 9.A 
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Erasmus+ 

V rámci projektu Erasmus+ k nám dne 16. 5. 2022 přicestovali na týden žáci s učiteli z Řecka, 

Itálie, Francie a Portugalska. Pro žáky byl připravený bohatý program. Vše začalo v pondělí 

uvítacím ceremoniálem za přítomnosti lokální televize, vedení města, paní ředitelky a všech, 

kteří se tohoto projektu účastnili. 

 

Během prvního dne se cizinci poznávali s našimi žáky, vyzkoušeli si něco z naší kuchyně, hráli 

hry a odpoledne se projeli na motokárách. V úterý se prošli na Gírovou a cestou zpátky zašli na 

bobovou dráhu do areálu v Mostech u Jablunkova. 

 

Na středu byl naplánován výlet do hlavního města Prahy. Zahraniční studenti měli možnost 

poznat naši zemi a nasbírat mnoho nových zážitků. 

 

Ve čtvrtek byla pro ně připravena Jump aréna v Ostravě a také nákupní centrum Forum Nová 

Karolina. Poslední den bylo naplánováno bruslení a návštěva místního hokejového stadiónu. 

Program byl zakončen návštěvou bazénu s krátkým posezením v restauraci Stars.  

 

Celý projekt se moc povedl a jsme moc 

rádi, že jsme si mohli procvičit naši 

angličtinu a promluvit si se zahraničními 

studenty a učiteli. Za zážitek děkujeme  

a budeme se těšit na další. 

 

      Nikola Zacharová, 8.C 
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Tipy na výlety 

O prázdninách se můžete podívat na hodně míst. Můžete vyrazit třeba na Velkou Čantoryji, 

která má nadmořskou výšku 995 m. n. m. Na vrcholu Čantoryje je rozhledna, ze které můžete 

vidět i na Slovensko. 

Když vás o prázdninách potká špatné počasí, navštivte U6 v Ostravě. Čeká na vás mnoho 

výstav, například Cesta kolem světa za 80 dní, kde se dozvíte hodně o rozvoji železnic nebo 

Cesta ze země na Měsíc, kde se dozvíte o kosmonautice. Je tam například vidět velká 

zeměkoule. Je to opravdu super, tak neváhejte!   

Chcete akčnější výlet? Nejblíže máte bobovou dráhu v Mostech u Jablunkova, kde můžete 

soutěžit v rychlé jízdě. Kromě bobové dráhy na vás čekají i další atrakce, například trampolíny. 

Kdo se nebojí výšek, s chutí jistě navštíví horský lanový park v Trojanovicích. Projdete  

a projedete se připoutáni na laně v korunách stromů a můžete si vybrat delší nebo kratší trasu. 

Na odvážlivce čeká velká houpačka. 

Mlsáte rádi? Co takhle Štramberk a jeho vyhlášené uši? Kromě nich můžete vyběhnout  

na rozhlednu Bílá hora, popřípadě po schodech na Štramberskou Trúbu. Můžete se také podívat 

do jeskyně Šipka nebo se projít botanickou zahradou ve Štramberku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká Čantoryje 

Zdroj fotografie: Volné využití dle licence Creative 

Commons Attribution-Share Alike 4.0 International 

Štramberská Trúba 

Zdroj fotografie: Volné využití dle licence Creative 

Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 

Jiří Kubik, 4.B 
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Hlavolamy 

Poznejte přísloví z obrázku.  
Převzato z knihy: Hlavolamikon. 

 

Obtížnost: lehké.  

 

Obtížnost: středně těžké. 

 

 

Obtížnost: těžké. 

 

Laura Burianová, 7.A 

 

Řešení: 

Dvakrát měř jednou řež. Láska prochází žaludkem. Jablko nepadá daleko od stromu. Kdo jinému jámu kopá, 

sám do ní padá. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Ráno moudřejší večera. 
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Jak dobře znáš náš časopis?  
 

Přesně takhle se jmenoval náš druhý dotazník. Tentokrát jsme se ptali žáků 1. stupně. Děti si 

vyzkoušely, jak dobře znají náš časopis. Ty, které jej neznaly, měly možnost se s ním blíže 

seznámit. Znovu jsme soutěžili o sladkou odměnu. Dobrůtku dostanou pouze 3 nejlepší týmy. 

Na 1. místě se umístila třída 3.B (Eliška, Sebík, Adam, Kuba, Viktorie). 

Na 2. místě se umístila třída 2.B (Maxík, Sofi, Štěpi, Agi, Timi). 

Na 3. místě se umístila třída 3.A (Natálie S., Dominik CH.).  

 

Všem gratulujeme a děkujeme za účast. 

Nikola Zacharová, 8.C 

 

 

 

 

 

Kubistický portrét 

Díla žáků třídy 9.A 
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Úvahy o lásce – práce žáků 9. tříd 

Tvrdí se, že milujeme, abychom byli milováni. Já tvrdím, že milujeme, abychom dokázali  žít. 

Milovat znamená myslet na někoho jiného než sám na sebe. Ten, kdo nás miluje, má nad námi 

větší moc než Ti ostatní. 

 

Zamilovaní lidé – to je vlastně jedna nádherná a čistá duše, která se spojila ve dvou bytostech. 

Navzájem se doplňují, navzájem cítí, pociťují stejnou radost, společně prožívají emoce, cítí 

vše nádherné, co předtím nepoznali. Mají pocit, že létají, protože neznají strach, pouze obavu 

z konce, spoléhají se jeden na druhého a ne pouze sami na sebe. Láska znamená žít jeden pro 

druhého! 

 

Říká se, že z přátelství může vzniknout láska, ale z lásky nevznikne velké přátelství. Já si to 

nemyslím, protože o dobrého přítele nechceme přijít, ale chceme na tom být ještě lépe. 

Naproti tomu máme-li velkou lásku a nechceme ji ztratit, modlíme se, abychom dopadli jako 

dobří lidé, abychom zůstali stále spolu. 

Láska je život!  

 

Je láska jen slovo? 

 

Nejdřív bych se pozastavila nad tím, jak vůbec lásku vnímáme. Je to pocit duše, nebo pouze 

stav mysli, když nemá co dělat? Když už jsme u toho, co pro mě znamenají motýlci v břiše? 

Ten, kdo nezažil, neví, ten, kdo zažívá, neví, a ten, co zažil, taky neví. Není to jen slovo, je 

to i pocit. 

 

Jaký je to pocit? Pocit štěstí, útěchy, dobra, všeho krásného ale zároveň strachu, smutku, 

zklamání, a když nevíte, na čem jste, je to o to horší. Je to krásný pocit, který se nedá popsat. 

Život se vám díky tomu otočí o sto osmdesát stupňů. 

 

A co pro mě znamená láska? Lásku neberu jako samozřejmost. Ať už miluju já nebo někdo 

mě. Ať už je to láska mezi mužem a ženou, muži nebo ženami, sourozenci, rodiči, je to stav, 

kdy vím, že tady nejsem sama, že na mně někomu záleží a že mě mají rádi i s mými chybami. 

Prostě takovou, jaká jsem. Dokážou si ze mě udělat srandu, ale když si ji dělá někdo jiný, 

brání mě. 

 

Co je ale jasné, ten pocit zažije každý - i když to je v deseti, ve dvaceti nebo třeba v osmdesáti 

letech. Láska je pro každého. 
 

 

 



12 
 

Horoskopy 

Beran (21. 3. – 20. 4.) – Jedete o prázdninách někam na dovolenou? Ať už na horách nebo na 

pláži u moře, vždy vám vyjde krásné počasí. 

Býk (21. 4. – 21. 5.) – Začíná léto… Co takhle uspořádat nějaký ten piknik na zahradě? 

Podávejte něco chutného a malého. Třeba muffiny? 

Blíženci (21. 5. – 21. 6.) – Pro léto jsou typická velká horka a mnoho slunných dní. 

Nezapomeňte se před každým pobytem venku namazat opalovacím krémem. 

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Chystáte se ve svém volném čase na hory? Těšit se můžete na krásné 

výhledy z vrcholků hor, i na pěkné vzpomínky z výletů. 

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Už se blíží konec školního roku. Všichni se těší na jeho ukončení, ale 

nepolevujte! Z vašeho průměru se může stát nepříjemný pohled obou rodičů u vysvědčení. 

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Symbolem léta je neodmyslitelně zmrzlina. Velmi oblíbená je třeba 

vanilková nebo jahodová. Ovšem nepřehánějte to s ní! Z vašeho klidného léta by se mohlo stát 

jedno velké nachlazení. 

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Nejžádanější dovolená je u většiny lidí ta u moře. Co takhle se také 

vydat někam do zahraničí za prosluněnými plážemi a nekonečným mořem? 

Štír (24. 10. – 22. 11.) – Jak jste spokojení s vysvědčením? Potřebujete si v něčem vylepšit 

známku? Je tedy nejvyšší čas ji trochu pozměnit. A to k lepšímu! 

Střelec (23. 11. – 21. 12.) – Jistě se těšíte nejen na dny plné zábavy, ale i na teplé letní večery 

proseděné u nikdy nehasnoucích táboráků. Udělejte si jeden z nich hned na začátku prázdnin! 

Kozoroh (22. 12. – 19. 1.) – Vyletíte z naší školy do širého světa? Pokud jste již deváťáci, přeji 

vám hodně zdaru a štěstí v nové škole. A my ostatní se budeme snažit i v příštím školním roce. 

Vodnář (20. 1. – 19. 2.) – V létě, jak moc dobře víme, je velké parno. Tak pamatujte na to, že 

se nesmíme zapomenout občas napít, ideálně vody. Je zdravá a chutná dobře. 

Ryby (20. 2. – 20. 3.) – Pokud se nad vámi objeví o prázdninách mraky, může to poukázat na 

nadcházející déšť. Zahrajte si nějaké zábavné deskovky nebo karty s rodinou a přáteli. 

 

Julie Kubiková 7.A 
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Comics – Comics – Comics – Comics – Comics 

- Comics 

Adéla Jadamusová, 7.A 
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Adéla Stančiáková, 9.A 


