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Lyžařský kurz 

Už ho máme za sebou! Uskutečnil se v prvním týdnu měsíce března a nyní o něm přinášíme 

reportáž. Tak tedy hezky popořádku.  

Je pondělí osm hodin ráno. Všichni stojíme připravení před školou s veškerou bagáží i lyžemi. 

Někteří jsou příliš nedočkaví a rychle vlečou své kufry k autobusu, přitom zapomínají na lyže 

opřené o zeď školy. Naštěstí to včas zjistíme. Autobus je jeden, kufrů mnoho. Podaří se vše do 

autobusu nacpat? Ano. Konečně vyrážíme  na cestu. 

Přímo na místo jsme nedorazili, k chatě jsme museli vyšlapat pěšky. Naším domovem se na 

týden stala horská chata Studeničné. Rychle jsme vybalili a hurá na svah. 

Na svahu proběhlo rozřazení do čtyř družstev a poté se každé družstvo věnovalo svému 

výcviku. Lyžovali jsme přibližně dvě hodiny a potom dvacet minut šlapali zpátky na chatu. Po 

chvilce volna a večeři  následoval večerní program, v podobě různých her, zakončený  

ve 22. hodin – večerkou.  

Úterní dopoledne proběhlo na svahu na lyžích. Po vydatném obědě míříme do bufetu na něco 

dobrého na zub a využíváme odpoledního klidu k nicnedělání. Kolem dvou hodin znovu 

vyrážíme na svah. První a druhé družstvo se už vydává na lanovku a velkou sjezdovku, zatímco 

třetí a čtvrté družstvo trénuje na malé sjezdovce. Po večeři jsme vyslechli přednášku  

o bezpečnosti a podmínkách při lyžování. Následující program v podobě kvízu, připravený 

prvním družstvem, se moc povedl a až do večerky jsme si užili diskotéku. 

Ve středu jsme měli kromě lyžování také dvě přednášky. První, přednáška horské služby, byla 

velmi zajímavá. Záchranář,  který přednášku vedl, nám vyprávěl různé zajímavé příhody ze své 

práce a také názorně ukazoval některé pomůcky. Po večeři jsme vyslechli druhou přednášku. 

Vedl ji pan učitel Cienciala a byla zase velmi užitečná, neboť nás zasvětil do techniky mazání 

lyží.  Večerní program byl v režii druhého družstva. Dvojky si připravily házení míčku do pet 

lahví, čímž všechny zabavili. Nikomu už se pak do 

diskotéky nechtělo, a tak jsme se všichni odebrali do 

pokojů na pokec. Tedy nikomu se říct nedá!  Protože 

zatímco se děcka válela nahoře, dole to žilo, ale pro 

změnu se tu bavili učitelé. 

Ve čtvrtek ráno se u snídaně nemluvilo o ničem 

jiném než o odpoledních závodech a večerním 

karnevalu. Dopoledne všichni trénovali, aby naladili 

co nejlepší formu. Po obědě jsme dostali startovní 

čísla a hurá do toho. Závodili jsme ve slalomu, a to 

ve dvou kategoriích, chlapci a dívky. Celé závody 

proběhly hladce a bez vážných zranění. Večer 

proběhlo vyhlášení, které dopadlo následovně. 

Za kategorii chlapců nám předvedl nejlepší výsledek 

Jakub Blahuta z prvního družstva. Na druhém místě 

se umístil Dominik Samiec, který začal ve dvojce, 
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ale propracoval se do prvního družstva. A na třetím místě se umístil Josef Juřík rovněž z prvního 

družstva. 

Za kategorii dívek prokázala nejlepší lyžařské schopnosti Laura Burianová. O pár vteřin za ní 

se na druhém místě umístila Tereza Nováková. A třetí místo obsadila Tonia Koterlová. Všechny 

z prvního družstva. 

Karnevalový večer s nejdelší diskotékou a vyhlášením nejhezčí masky organizovalo třetí 

družstvo.  

Po tvrdém spánku jsme se probudili do poslední dne. Pořádně  jsme se nasnídali, rychle sbalili 

a uklidili pokoje. Poslední lyžování a sbohem chatě. Při čekání na autobus stíháme společnou 

fotku. 

Autobus je tady. Naložíme kufry a lyže a těšíme se domů. V autobuse je hrobové ticho. Nejspíš 

jsme všichni vyčerpaní po náročném týdnu. U školy nás čekají rodiče. Těšíme se do pohodlí 

domova, ale víme, že bylo fajn a bude se nám stýskat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Čalová, 7.A 
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Rozhovor s paní sekretářkou 

V souvislosti s vydáním nového čísla školního časopisu jsme se rozhodli uskutečnit další 

rozhovor. Tentokrát jsme vybrali naši paní sekretářku. Můžeme se zde dočíst, jak se k této 

práci dostala a zda je u nás spokojená. 

 

Co Vás vedlo k této práci, chtěla jste pracovat i jinde? 

Sen každé malé holky je učit. Stejně tak to bylo i u mě. Chtěla jsem jít na vysokou školu, ale 

nevyšlo to, takže jsem se chtěla do školy dostat jinak. Pracovala jsem v soukromém sektoru, 

poté jsem se na základě doporučení dostala na místo sekretářky. 

Když jste chtěla být učitelkou, které předměty jste chtěla učit?  

Moc se mi líbila ruština, kterou jsem chtěla také studovat na vysoké škole. 

Byly zde předměty, které jste neměla ráda? 

Měla jsem ráda většinu předmětů, až na matematiku. 

Baví Vás Vaše práce? 

Práce mě baví, je to můj částečně splněný sen. 

Co Vaše práce obnáší?  

Pomáhám především zajišťovat administrativní chod školy. 

Znamená to tedy, že jste zde i o prázdninách? 

Vzhledem k tomu, že nejsem pedagogický pracovník, jsem v práci také o prázdninách. 

Víte, kolik papírů se spotřebuje během roku?  

Spousta, nelze to spočítat. 

Volají zde rodiče často?  

Je to nárazové, někdy volají i několikrát denně. 

Máte nějaký vzkaz pro učitele na této škole? 

Práce učitele je náročná a zodpovědná, proto bych jim popřála především pevné nervy a mnoho 

sil do dalších dní. 

 

Richard Dudek, Matěj Sikora, 9.A 
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Historie naší školy 

Na oslavu 80. výročí narozenin prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua 

Masaryka, se na bývalém tržišti u řeky Olše dne 3. 3. 1930 konala významná slavnost. Pan 

prezident dal souhlas, aby se škola jmenovala po něm a 7. 3. 1930 tak mohl být položen první 

základní kámen. 

Škola se oficiálně začala stavět 15. 3. 1931. V září o rok později už usedali první žáci do svých 

lavic. Škola byla rozdělena na východní a západní část, každá měla svůj vlastní vchod. Západní 

část byla přidělená německé škole a východní část české obecní. Jubilejní Masarykova základní 

škola patřila k největším školám v tehdejší ČSR a v roce 1937 měla 419 žáků. 

Během válečné okupace byla škola zrušena a místo ní zde byla německá kasárna. Znovu se 

začalo učit až na podzim 1945. 

Od roku 1945 prošla škola mnohými změnami a střídaly se také názvy. Při oslavách 60. výročí 

v roce 1991 byl naší škole navrácen název Jubilejní Masarykova základní škola. 

Při generální opravě budovy v letech 1996–1997 proběhla také modernizace tříd a učeben. Od 

roku 1995 zde byly otevřeny i hokejové a matematické třídy. Později byli hokejisté zařazení do 

běžných tříd, aby si rychleji zvykli na nové spolužáky a prostředí.  

Od školního roku 2007/2008 probíhá výuka podle 

nového Rámcově vzdělávacího programu, který je 

nazván Škola – brána do života. 

Naše škola má pod svými křídly i 3 mateřské školky: 

u Splavu, na Borku a Podlesí. Žákům prvního stupně 

je k dispozici školní družina.   

Na této škole se vystřídalo mnoho skvělých učitelů. 

Nelze vyjmenovat všechny, ale pilíři školy byla paní 

učitelka Marie Bartoníková, Alžběta Pertlová, 

Ludmila Šlachtová, Věra Petrová.  

Za připomenutí stojí ředitelé a učitelé Alois Lacuška, 

Josef Bonček, Jan Bednář, Erich Němčík, Jaroslav 

Bartoník, Jan Ritz, Jan Starý, Vladimír Knapek, 

Valentin Nohel, Adolf Valach, Zbyněk Zeman a Ivo 

Klen. Ostatním pedagogům, kteří působí nebo 

působili na naší škole, patří uznání  

a poděkování. 

 

Nikola Zacharová, 8.C 

 

 

 

Autor fotografie: Matěj Sikora 
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K zamyšlení 

Pojďme se na chvíli pozastavit nad brněním celého těla, když tancujete na svou 

oblíbenou píseň. Ta chuť znova žít a zpívat, hýbat se jako nikdy a rozkvést. Nebo 

když jíte své oblíbené jídlo. Pijete své oblíbené pití. Utečete od reality a vydáte se 

na cestu svých myšlenek. Zapomenete na všechen stres, hrůzy a zákoutí dnešního 

světa. Dýcháte... Žijete. 

 

Toto je úděl života. Nepotřebujete mnoho přátel, snažit se najít pravou lásku, 

vyhovět ostatním nebo si hrát na něco, co nejste. Stačí ten moment, kdy si vy sami 

připadáte nejlépe. Ten moment, který vás zaplaví láskou k sobě samému a přinese 

vám hřejivý pocit tepla do duše. 

 

To je to, na čem v životě záleží. Jste to vy a váš pocit volnosti. 
 

 

B. 
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Super Farmář 
 

Stolní hra Super Farmář vznikla v roce 1943 ve Varšavě. Kdysi se jmenovala Chov zvířátek. 

Jejím autorem je polský matematik a univerzitní profesor Karol Borsuk. 

Hra obsahuje 128 kartiček s obrázky zvířat: 60 králíků, 24 ovcí, 20 prasat, 12 krav, 6 koní,  

4 malí psi, 2 velcí psi a 2 hrací kostky. Hra je pro 2 až 6 hráčů.  

Princip hry spočívá v tom, že musíte získat stádo, které má alespoň 1 koně, 1 krávu, 1 prase,  

1 ovci a 1 králíka. Plány vám můžou překazit vlk a liška (pokud padnou na kostce). 

Tato hra je velmi oblíbená ve školní družině a pořádají se v ní i soutěže. 

 

Jiří Kubik, 4.B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: Granna (oficiální fotografie hry dostupný u vydavatele) 
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Exkurze do Světa vědy a techniky 

Dne 1. 3. 2022 se žáci 6.A společně s vybranými žáky ze 6.B a 8.C zúčastnili exkurze ve 

Světě vědy a techniky v Ostravě. Žáci si mohli vyzkoušet například práci s mapami nebo 

GPS. V interaktivních expozicích si studenti mohli netradiční a zážitkovou formou vyzkoušet 

nejrůznější aktivity. K vidění byly například expozice: ČT Déčko, Svět civilizace, 

Večerníček, Žít normálně a další … 

 

V dalších dnech navštívily Svět vědy a techniky i ostatní třídy školy. 
 

 

Nikola Zacharová, 8.C  

Fotografie:  

Mgr. Martina Kišová,  

Mgr. Jarmila Glosová 
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Anketa: Učitelé hodnotí školní jídelnu 

Milí čtenáři,  

v prvním vydání jsme se ptali na hodnocení školní kuchyně žáků 6.A a 6.B.  Jen pro 

připomenutí, jejich průměrné hodnocení školní jídelny bylo 4,9 bodů, tedy mírný podprůměr. 

Přemýšleli jste ale někdy, co říkají na obědy učitelé?  

Bohužel se nám nepodařilo zastihnout všechny učitele, ale ti, kterých jsme se zeptali, měli 

možnost bodovat na škále 1–10 bodů, kde jednička je nejhorší hodnocení a desítka je nejlepší. 

Nejhorším hodnocením bylo 5 bodů. 

Dále se objevilo jednou hodnocení 6 bodů, třikrát hodnocení 7 bodů, sedmkrát hodnocení  

8 bodů, třikrát hodnocení 9 bodů a nejlepší hodnocení bylo 10 bodů, které se vyskytlo celkem 

čtyřikrát. 

Průměrným hodnocením tak bylo 7,8 bodů. 

Z toho vyplývá, že učitelům většinou chutná. 

Tímto moc děkujeme všem, kteří se na přípravě obědů podílí. 

 

Laura Burianová 7.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrační obrázek: Fotokopie díla Van Goghova Hvězdná noc Michaely Mikeskové z 9.A  
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Vtipy a hádanky 

Vtipy  
  

Víte, co řekne pštros, když padá ze střechy? 

Jupí, konečně letím! 

 

Zajímalo vás někdy, co říká ovce, když vidí ovčí kožešinu? 

Pomoc, to byla moje babička! 

 

Letí dva balónky po poušti a jeden říká:  

Pozor kaktussssss. A ten druhý … Kde ho vidíšššššššš? 

 

Hádanky (odpovědi najdete na stránce dole) 

 

1. Víte, co je uvnitř žluté a zvnějšku černé?  

2. Čtyři rohy, čtyři nohy, chodí to, stojí to. Co to je? 

3. Ráno chodím po čtyřech, odpoledne po dvou a večer po třech. Kdo jsem? 

4. Letím, nemám křídla, pláču, nemám oči. Kdo jsem? 

5. Patří ti to, ale tví přátelé to používají víc než ty. Víš, co to je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Laura Burianová, 7. A 

 

 

 

1. Citron v tunelu, 2. Dveře, 3. Člověk, 4. Mrak, 5. Tvé jméno 

Zdroj fotografie: volné využití dle License Creative Commons  – https://www.publicdomainpictures.net/ 
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Kvíz: Jak dobře znáte naši školu?  

Všichni žáci 2. stupně dostali možnost vyplnit dotazník o tom, jak dobře znají naši školu. Žáci 

s nejvíce správnými odpověďmi mohli být oceněni nějakou dobrůtkou …  

Na 1. místě se s 6 body umístila skupinka ze 7.A (J. Kubíková, A. Jadamusová, L. 

Buriánová). 

Na 2. místě se umístila se 4 body skupinka z 8.C (O. Tomek,  O. Slušný, V. Cholewik).  

Na 3. místě se s 3 body umístila skupinka z 6.A (Kanálníci). 

Na 4. místě se umístila skupinka s nejrychlejším vypracováním kvízu, skupinka ze třídy 8.A 

(No-name).  

Něco pro zajímavost! 7 skupinek ze 48 nezná svoji školu. 

Děkujeme všem za účast. 😊  

Těšíme se na další spolupráci!  

 

 Nikola Zacharová, 8.C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrační obrázek: Fotokopie díla Lekníny Anežky Štvrtňové ze 7.A (dílo  bylo vybráno do virtuální galerie soutěže Krása 

okamžiku, galerie je dostupná zde: https://www.jazgym.cz/cz/aktualne/fotogalerie/art-galerie/krasa-okamziku-kresby-a-malby-1-kategorie.html#pid=8). 
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Horoskopy 

Beran (21. 3. – 20. 4.) – Vaše tvrdohlavost se může v blízké budoucnosti opět projevit. Zkuste 

někdy ustoupit druhým. 

Býk (21. 4. – 21. 5.) – Jaro už klepe na dveře a začínají se prodlužovat dny. Táhne nás to ven, 

ale nesmíme zapomenout na naše povinnosti. A že jich je!!! 

Blíženci (21. 5. – 21. 6.) – Kdo se chystá machrovat na sjezdovce na lyžáku, musí dbát na 

opatrnost svou i svého okolí. Mohli byste někoho srazit. 

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Nám alergikům s počátkem jara opět začne pylová sezóna, takže si 

nachystejte kapesníky do školy. P.S.: Zelené ubrousky nejsou na smrkání! 

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Bude jaro a snad všichni mají chuť na něco dobrého. Uvařte, či upečte 

něco, na co se vám právě sbíhají sliny. 

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Stálo by za to vyrobit pro někoho přání k Valentýnu, ať už pro člena 

rodiny, nebo pro kamaráda. Určitě ho to potěší. 

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Znamením jara jsou převážně květiny. Zasaďte si nějakou do květináče 

a dejte na vaše oblíbené místo. Zasazená květina provoní celý váš pokoj. 

Štír (24. 10. – 22. 11.) – Byli jste spokojení se svým dosavadním vysvědčením? Pokud ne, 

zkuste se na učivo ještě podívat a doučit se předmět, který vám příliš nejde. 

Střelec (23. 11. – 21. 12.) – Zvířata spící zimním spánkem již čile vylézají ze svých nor  

a brlohů. Vylezte také a užijte si procházku po lese, která vám jistě vylepší náladu. 

Kozoroh (22. 12. – 19. 1.) – Pokud jste dostali anonymní valentýnské přáníčko, zkuste zjistit, 

kdo vám jej poslal. Jistě vás to mile překvapí. 

Vodnář (20. 1. – 19. 2.) – Touto dobou byste mohli něco namalovat. Malujte akvarelem, 

vodovkami, prostě podle fantazie. 

Ryby (20. 2. – 20. 3.) – Na jaře nejen svítí sluníčko, ale také často prší. Co takhle si přečíst 

knížku? Možná tě přivede na nějakou novou myšlenku. 

 

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

- Comics 

Adéla Stančiaková, 9.A 


