
Číslo 2          duben 2011 

ROZHOVOR S P. UČ. MICHALÍKOVOU 

TISKOVÁ KONFERENCE 

VOLBA POVOLÁNÍ 

WORKSHOP Z FYZIKY 

KŘÍŽOVKY 

A SPOUSTA DALŠÍHO 

TISKOVÁ KONFERENCE 

28. ledna v pátek jsme se zúčastnili tiskové konference, jejímž hostem byl Libor Michna alias 

Michael Jackson. Na začátku nám předvedl pár svých perfektních čísel a hned poté ve svém 

dokonale vystižném kostýmu usedl a my se 

začali ptát. Padly různé a někdy velmi dobré 

dotazy, které nám Libor Michna všechny 

zodpověděl.  

Dozvěděli jsme se např. : 

Libor Michna má 25 let a bydlí v Zábřehu. 

Oblečení mu šije jeho švadlena. Zúčastnil se 

soutěže Československo má talent, kde se  



REPORTÁŽ 

 

2 

dostal do semifinále. Na Michaelovi Jacksonovi se mu líbí to, že měl velice rád děti 

a pomáhal, jak jen mohl. Imitování M. Jacksona se věnuje už 6 let, apod. 

Následovně jsme měli všichni příležitost se s ním vyfotit. Pak byla 20- ti minutová přestávka 

a když jsme přišli zpátky do sálu,  Libor Michna alias Michael Jackson se nám ukázal v civilu 

a zazněl velký aplaus. Všichni tleskali, pískali a některá děvčata křičela: „ Michael! “ či „ I love 

you! “ 

Neminuly nás ani autogramy, které nám Libor Michna ochotně poskytnul. A ke konci 

nejčastěji dotazující se lidé dostali nějakou cenu. Byl to opravdu vydařený den a moc se nám 

tato konference líbila, těšíme se na další. 

 

Autor: Renáta Shurdhaniová, 9. A 
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TISKOVÁ KONFERENCE ZA KAMEROU, PŘED KAMEROU 

Dne 25. 2. jsme se s redakcí školního časopisu Bělásek zúčastnili dětské tiskové konference 

na téma Za kamerou, před kamerou. Z původních sedmi hostů přišli jen dva, David Bryknar 

a Pavel Janošec. David Bryknar  je povoláním hasič a ve svém volném čase je kaskadér. Pavel 

Janošec je vedoucí vydání Dobrého rána, dramaturg, redaktor a moderátor Českého 

rozhlasu.  Ze začátku nás uvítali a poté jsme jim mohli klást různé otázky.  

Během toho jsme na papírek napsali nějaká témata. Účelem bylo, aby si dotyčný host 

vylosoval téma a dokázal o něm mluvit alespoň pět minut. Pavel Janošec si vylosoval téma 

Pejsek a kočička a David Bryknar téma Sport. Oba zvládli o vybraném tématu mluvit výborně, 

ale bylo vidět, že pan Janošec je mistrem svého oboru.  

Všem se konference moc líbila a odcházeli jsme s velmi dobrou náladou. 

Autor: Šimon Kočovský, 9. A 
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WORKSHOP Z FYZIKY 

Dne 29. 3. se v naší škole pořádal workshop z fyziky v rámci projektu „Nové přístupy k využití 

ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách”. Cílem tohoto workshopu 

bylo předvést, jak žáci využívají moderní techniku ve výuce fyziky. Ve fyzikální učebně 

se od dvou hodin začali scházet představitelé různých škol v kraji. Dorazil také pan starosta, 

Ing. Josef Holáň. Vše začalo úvodním slovem paní ředitelky, Mgr. Jarmily Bjačkové. Poté 

předala slovo panu starostovi.  

Program doprovázela prohlídka školy, při které návštěvníci mohli shlédnout naše nově 

zrekonstruované učebny. Po prohlídce, která trvala asi tři čtvrtě hodiny, znovu usedli zpět 

do učebny fyziky. Martin Mandrla a Václav Zeman, žáci naší školy, a zároveň i děvčata 

z havířovské školy v Šumbarku předvedli využití měřících přístrojů pro výuku přírodovědných 

předmětů, které dotovala Evropská unie. Kluci předvedli měření závislost nárůstu 

elektrického proudu a napětí na čase v elektrickém obvodu se zapojenou polovodičovou 

diodou a její volt-ampérovou charakteristiku. Havířovská děvčata pro změnu měřila teplotní 

rozdíly různých barev a materiálů při osvětlování stejným světelným zdrojem.  

Na závěr si učitelé vyměňovali zkušenosti s využitím nových pomůcek pro výuku. 

Autoři: Šimon Kočovský, Martin Mandrla, 9. A  
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU MICHALIKOVOU 

 

• Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Letuška. 

• Jste ráda, že jste učitelkou? 

Ano, osud to rozhodl. 

• Co se Vám líbí na této škole? 

...Elektronické vybavení - interaktivní tabule, notebooky pro učitele a dataprojektory. 

• Kde jste učila předtím? 

Střední obchodní škola a učila jsem na ní 5 let. 

• Jste spokojená se svými žáky? 

Se všemi ne, někteří jsou neukáznění. 

• Oblíbila jste si už nějakou třídu? 

Ano, obě devítky, protože jsou ochotné pracovat a 

přijímat informace.  

• Myslíte si o sobě, že jste přísná? 

Ano, ale zároveň hodná. (Smích☻)  

• Jak trávíte volný čas? 

Výchovou svého syna. (Jezdíme do různých dětských 

center.) Ráda sportuju a čtu. 

• Máte doma nějaké domácí mazlíčky? 

Ano, psa Britu. 

• Co byste na závěr vzkázala žákům? 

Devítkám bych popřála, ať se dostanou na školu a šesťákům, aby dostali rozum. 

 

Autor: Zuzka Jozková, 9. A 
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ROZHOVOR S NAŠÍ SPOLUŽAČKOU VERONIKOU ROGOZNOU 

Veronika Rogozná je žákyní 9. třídy, a reprezentovala školu v celostátním kole chovatelské 

soutěže. 

Máš nějaké koníčky?  

Výcvik psů a péče o koně 

Kdy jsi začala chovat psy? 

 Prvního psa jsem měla, když mi bylo 7 let, jmenovala se 

Lady. 

Kolik jich máš? 

 Celkem 3. 

Jak často s nimi cvičíš?  

Každý druhý den asi 1-3 hodiny. 

Podporuje tě v tom rodina? 

 Celkem ano, i když by byli radši kdybych se učila . 

Co tě dovedlo k tomu zúčastnit se chovatelské soutěže? 

 Hlavně zvědavost, jak na tom jsem, co se týče znalosti plemen. 

Kolikátá ses umístila? 

 Na 4. místě celostátního kola, příště to snad už bude alespoň to 3. 

 

 

 

Ptal se: Šimon Kočovský, 9. A 
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POZVÁNKY NA AKCE ŠKOLY 

Ve dne 5. 5. 2011 se v 17:00 uskuteční akademie k padesátému výročí naší 

školy, na níž vystoupí žáci školy. 

Ve dne 6. 6. 2011 se v 15:45 uskuteční vernisáž uměleckých prací našich 

žáků. Při této příležitosti se vyhlásí výsledky výtvarné soutěže. 

Ve dne 8. 6. 2011 se uskuteční na naší škole den otevřených dveří. 

Srdečně zveme   

 

VOLBA POVOLÁNÍ    

Dne 5. 1. 2011 jsme s třídou jeli do centra města navštívit Informační a poradenské středisko 

pro volbu povolání. Hned ve dveřích nás přivítal pán, který nás zavedl do místnosti, ve které 

jsme se měli o volbě povolání něco dozvědět. 

Promítal nám různé informace o středních školách, učilištích a o vyšších odborných školách. 

Dále se ptal každého z nás, jaký máme průměr, na jakou školu chceme jít a čím chceme být. 

Sdělil nám svůj názor a poradil nám, jestli na tuto školu máme anebo ne. 

Po téhle hodinové konverzaci jsme se přesunuli do druhé místnosti, kde byla spousta složek, 

papírů a letáčků s dalšími informacemi.  

Všichni jsme hledali to, co se nám pro střední školu hodilo. Vypisovali jsme si důležité věci, 

které byly pro tu vyvolenou školu určené, a také nám napsal plno zdrojů, kde se můžeme 

o školách dozvědět další zajímavé a užitečné věci.  

Ke konci této „ prezentace “ nám pán, který nás doprovázel, popřál štěstí a my šli zpět 

ke škole. 

Autor: Renáta Shurdhaniová, 9. A 
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

V březnu proběhla na druhém stupni recitační soutěž. 

Kategorie 6. a 7. tříd ve školním kole 

1. Vojtěch Stuchlý  

2. Martin Palušák 

3. Barbora Homolová 

Kategorie 8. a 9. tříd ve školním kole 

1. Renáta Shurdhaniová 

2. Eliška Malecová 

3. Kristýna Nagelová 

Nejprve se uskutečnila třídní kola, kde se vybrali ti nejlepší, kteří postoupili do školního 

kola. Tam postoupili první 3 recitátoři z 6. a 7. tříd a první 3  z 8. a 9. tříd, kde někteří 

přispěli s vlastní tvorbou, jako např. David Valenta.  

Poté následovalo městské kolo, kde jsem se umístila na 2. místě.  

Dále bylo už krajské kolo, ve kterém jsem skončila, bohužel, až na nepostupujícím 4. 

místě. (Smích). Takto proběhla zhruba celá recitační soutěž. ☺ 

 

V únoru se také uskutečnilo školní kolo recitační soutěže na prvním stupni. Výsledky 

soutěže: 

Kategorie 2. a 3. tříd 

1. Václav Palička (3. A) 

2. Markéta Hrabcová (3. B)  

3. Mikuláš Marek (3. B)  

Kategorie 4. a 5. tříd 

1. Jiří Heinrich (5. B) 

2. Anna Mrkvicová (5. A) 

3. Jan Klimek (4. A) 

Autor: Renáta Shurdhaniová 9. A 
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SKŘIVÁNEK ŠKOLNÍ DRUŽINA  

Odpoledne ve středu 2. 2. 2011 ve ŠD proběhla soutěž ,,Skřivánek“. Společně jsme si zazpívali 

a zahráli na dětské hudební nástroje a někteří z nás předvedli své pěvecké a taneční umění při 

sólovém vystoupení. Celou soutěží nás provázela moderátorka ,,Zlatka“. Všem se  akce moc líbila. 

Vystupující: 

Martinka Janková 1. A  

Niolka Vakriánková 2. A   

Samuel Bieroš 2.A 

Maxim Pitřík 2. A                         

David Galka 2. A 

Markéta Hrabcová 3. B                 

Klárka Grygarová  3. B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor : Zuzana  Jozková  9. A, Zlatuše Jozková    

Zpívaly ,,Parta z ranče Y“ 

Vystupovali s tanečním číslem. 

vystupovala s písní ,,Zvonky zvoní“ 

Zpívala s tanečním číslem 
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DIVADLO LOUTEK - „MALOVANÉ NA SKLE“ 

Proslavený polský muzikál „Malované na skle“ je múzickou baladou i zbojnickou komedií o Jánošíkovi, 

zbojnících, o lásce, svobodě i přátelství, ale i o andělovi a ďáblovi v lidských srdcích. V této baladě se tancovalo, 

mluvilo a zpívalo. Příběh byl o třech zbojnících, kteří byli zamilovaní do tří půvabných dívek. Poté se jim narodil 

čtvrtý bratr Janík, který byl jiný  než ostatní.  

Byl mnohem citlivější, a jakmile se zamiloval do zbývající čtvrté dívky, tak pomalu, ale jistě  umíral láskou k ní. 

Všem se nám to moc líbilo, byla to velmi povedená balada. ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:Renáta Shurdhaniová, 9. A 

LIŠKA BYSTROUŠKA 

Dne 3. 1. 2011 se třídy 6. A a 6. B  se vypravily do divadla loutek na představení liška Bystrouška. Příběh 

vyprávěl o chytré lišce, kterou našel hajný, když se vracel z hospody domů. Hajný lišku přivázal k boudě. Liška si 

povídala se psem , honila slepice . Po nějaké době, co byla v hájence, utekla zpátky do lesa a přišla k noře 

jezevce, kterého vyhnala lstí. Pozlobila hajného, který si díky tomu zastřelil vlastní prase. Příběh skončil tím, že  

si  liška Bystrouška našla lišáka a měli spolu svatbu a zazvonil zvonec a pohádky je konec. Příběh byl vtipný a už 

se těšíme na další. 

 

         Autor:Petr Matěj, 6. B  a Mario Andódi, 6. B 
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QQ STUDIO V OSTRAVĚ 

Už jste někdy viděli, jak vzniká animovaný nebo kreslený film ? 

My ano. Před jarními prázdninami jsme navštívili QQ studio v centru Ostravy. 

Prohlédli jsme si studio, kde vznikají kreslené i loutkové filmy. Sledovali jsme zblízka práci 

animátorů a vůbec by nás nenapadlo, kolik měsíců práce se skrývá za jedním večerníčkem. 

Na půl hodiny se z nás stali animátoři a  společně vytvořili ploškovou animací  asi 

desetitisekundový film s cyklistou a motýlem. Nakonec nám paní Mrázová, která nás celou 

dílnou provázela, pustila animované filmy profesionálů a studentů animátorské střední 

a vysoké školy. Moc nás nadchla plastelinová animace, kterou si určitě ve škole s paní 

učitelkou Janíčkovou vyzkoušíme. Neváhejte a jeďte se do QQ studia podívat také. 

Žáci IV.B 
Foto: QQ studio, www.qq.cz 
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BESEDA O DROGÁCH 

Tato beseda byla o nealkoholových návykových látkách. Bavili jsme se o drogách. Byli tam tři 

muži, dva z nich měli už životní zkušenost s drogami. Třetí pán byl vedoucí léčebny, ve  které 

se ti dva léčili. Povídali jsme si o druzích drog. Říkal nám příklady lidí, kteří začali fetovat a jak 

skončili. Na konci jsme se měli ptát na otázky, které nás zajímaly.  

Naše otázky směřovaly na téma, co je vedlo k drogám a na čem byli závislí a jak dlouho. První 

z nich nám odpověděl, že byl závislý asi deset let na pervitinu a jiných tvrdých drogách. 

K drogám ho prý vedly rozpory v rodině. Druhý pán nám odpověděl, že byl na heroinu závislý 

sedm let a také ho k tomu vedly rozpory v rodině. Oba dva říkali, že toho velmi litují, protože 

ztratili rodinu, přátelé i důvěru. Bylo to velmi zajímavé. 

 

 

Kristýna Gadulová 9. A  

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 

V tomto roce naše škola oslaví 50. výročí svého založení. K tomuto jubileu se škola rozhodla 

vydat kalendář. Na každé stránce tohoto kalendáře je zvěčněn jeden ročník, družina, 

učitelský sbor a paní kuchařky. Kalendář vás pobaví krátkými básněmi, které si žáci daných 

ročníků vymysleli tak, aby je co nejvíce charakterizovaly.  Cena tohoto kalendáře je 130 Kč. 

Doufáme, že tento kalendář bude krásnou vzpomínkou na školu.                                                                                

 

Autor: Kateřina Sošková, Michaela Kovaříková, 8. B 
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BÁSEŇ 

 
Autor: Veronika Rogozná ,  9. A 
 
Jsi ten důvod proč nemůžu spát, 
jenže bojím se tě dále ptát. 
Co jsem chtěla vím jen napůl, 
Byla bych radši, kdyby mě zasypal důl. 
Když si na minulost vzpomenu, 
nedívám se radši po jménu. 
Jsi nejlepší člověk, kterého znám, 
slzy v očích z tebe mám. 
Z tebe mi zbyly slzy a vzpomínek pár. 
Snad se z toho zase někdy dohromady 
dám. 

Láska je něco jako prokletí. 
Trápím se jako když holubice uletí, 
Myslím na tebe jen, 
vždy každou noc a den. 
Myslím na tebe, když jdu ven, 
Ty vždy budeš v srdci mém. 
Myslím na tebe, když se k spánku 
schyluju. 
Už dále nevím, jak ti mám říct, že tě 
miluju.

ŠKOLA

Autor básně a ilustrace: Liliana 

Höriková,   6. B 

 

Já jsem školák od šesti, 

jdu do školy pro štěstí. 

Čeká tam na mě celá třída 

a s ní paní učitelka. 

 

 

Když jí řeknu básničku, 

dá mi za ni jedničku,  

když ji trochu popletu, 

další dvojka bude tu. 
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KŘÍŽOVKA, OSMISMĚRKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Naše hlavní město? 

2.  Máme čtyři roční období. Které začíná na j? 

3.  Literární útvar, je psán ve verších! 

4. Které roční období začíná 21. 12.? 

5.  Antonymum slova noc. 

6. Plavou v polévce. 

7.  Vysoké IQ svědčí často o vysoké … 

8. Vystudovaný právník, ověřuje např. podpisy, vyřizuje 

dědictví apod. 

9. Vyjmenované slovo po b, chová jej farmář.  

 

Autor: Zuzana Jozková, 9. A, autor – osmisměrka: Michaela Kovaříková, 8. B 

OSMISMĚRKA 

Najdi tato slova! 

Konec, cukr, kýl, krém, mozek, myslivec, stanice, slova, nůž, husa, růženec, olovo, šok, flek, 

klip, neon, okno, léky, želva, škola, stesk, mládí, líc, trapas, ježek, sen, lak, knedlík, koza, klika, 

máma, rodina, dílna, kuře 

   1.            

 2.              

  3.             

   4.            

   5.            

   6.            

   7.            

   8.            

9.               

k o n e c š o k 

m á m a c k k l 

k a o s u o n i 

u k z t k l o p 

ř i e a r a i n 

e l k n ů ž a o 

h k f i ž a v e 

u s l c e v o n 

s e e e n l l l 

a n k n e e s í 

y k é l c ž t c 

o e s a p a r t 

k ý l m l á d í 

m y s l i v e c 

k n e d l í k s 

a n i d o r k t 

d í l n a r o e 

n o v o l o z s 

j e ž e k e a k 

l a k t m é r k 
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KŘÍŽOVKA 

1. Manžel od slepice..? 

2. Noční motýl 

3. Co děláme ve škole? 

4. Jak se řekne jinak 

kráva..? 

5. Křestní jméno 

Einsteina..? 

6. Co papají myšky 

v pohádkách..? 

7. Zmrzlá pochoutka…? 

8. Hlodavec žíjcí v kanále..? 

9. Ozdoba na ruku..? 

Autorka: Kristýna Gadulová, 9. A 

KŘÍŽOVKA 

1. Na hru při které se hraje na pravdu a úkol 

potřebujeme….. 

2. Jak se jinak řekne rozhlasu? 

3. Slovensky otec. 

4. Když někdo něco nakreslí, tak je to….. 

5. Karel čapek jako první vymyslel…. 

6. Kdo má číslo 158? 

7. Jedno z nebezpečných zvířat. 

8. Vztah mezi dvěma i více lidmi. 

 

Autorka: Kateřina Sošková, 8. B 

 
    1.       

 
  2.         

 
  3.         

 
    4.       

5.            

 
   6.        

 
    7.       

 
    8.       

 
 9.          

   1.       

  2.        

  3.        

 4.         

 5.         

  6.        

 7.         

8.          



 

Křížovky str. 14 a 15 
Osmisměrka str. 14  - tajenka: INTERNET 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustrace: Veronika Řehová, 8. B   Natálie Květoňová, 9. A   

Také v letošním školním roce se žáci 8. - 9. ročníku zúčastnili soutěže, kterou  pořádá 

Základní škola Moravská Třebová. Ani v letošním roce se nám nepodařilo získat 

některou z cen, ale v konkurenci 3000 obrázků z 280 škol byly dva obrázky našich 

žákyň vybrány pro výstavy, které se na uskuteční 1. - 14. května na několika místech 

Moravské Třebové. 
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