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Naše škola oslavila letos 50 let! 
 

K této příležitosti proběhla ve čtvrtek 5. května 2011 školní akademie, byl vydán 
almanach  školy,  nástěnný  kalendář,  od pondělí  6.  června  2011  ve  vestibulu 
budovy 2. stupně probíhá výstava výtvarných prací žáků naší školy a 8. června 
se uskuteční Den otevřených dveří, během něhož si všichni zájemci budou moci 

prohlédnout  třídy a odborné učebny  jak 
na prvním, tak na druhém stupni.  

Na tuto významnou událost nezapomněl 
ani  náš  školní  časopis  Bělásek.  Redakce 
Bělásku ve spolupráci s žáky a učiteli celé 
školy vytvořila toto speciální číslo.  

Speciální  je  v tom,  že  na  následujících 
stránkách  se  Vám  postupně  představí 
všechny  třídy  naší  školy  od  nejmenších 

prvňáčků až po zkušené deváťáky.  



 

 

Třída 1. A 
 

V naší  třídě  je  22  dětí,  z toho  12  dívek.  Jsme  spolu  teprve  krátce,  ale  již máme  spoustu 
společných  zážitků,  které  sdílíme  i  s druhou  první  třídou.  (Společný máme  proto  i tento 
text☺). 

Všichni  už  umíme  číst,  jsou  z nás  čtenáři.  Rádi  počítáme,  čísel  se  nebojíme,  také  rádi 
zpíváme, malujeme, modelujeme, vystřihujeme, lepíme, skládáme, nejraději máme tělocvik. 

Také máme za sebou pár společných projektů. Nejrozsáhlejším  je společný projekt prvních 
a devátých  tříd,  z kterého máme  všichni  radost.  Společné  chvíle  s velkými  kamarády  jsou 
pro nás vždy příjemné a moc se na ně těšíme!  

Mezi  námi  jsou  i možná  budoucí  profesionálové. Máme  velmi  šikovné  hokejisty,  lyžaře, 
hudebníky, výtvarníky. 

Těšíme se na další školní léta, nové zážitky, informace, společné akce. 

Za 1. A paní učitelka Jaroslava Kovaříková 



 

 

Třída 1. B 
V naší  třídě  je  21  dětí,  z toho  7  dívek.  Jsme  spolu  teprve  krátce,  ale  již máme  spoustu 
společných  zážitků,  které  sdílíme  i  s druhou  první  třídou.  (Společný máme  proto  i  tento 
text☺). 

Všichni  už  umíme  číst,  jsou  z nás  čtenáři.  Rádi  počítáme,  čísel  se  nebojíme,  také  rádi 
zpíváme, malujeme, modelujeme, vystřihujeme, lepíme, skládáme, nejraději máme tělocvik. 

Také máme za sebou pár společných projektů. Nejrozsáhlejším  je společný projekt prvních 
a devátých  tříd,  z kterého máme  všichni  radost.  Společné  chvíle  s velkými  kamarády  jsou 
pro nás vždy příjemné a moc se na ně těšíme!  

Mezi  námi  jsou  i možná  budoucí  profesionálové. Máme  velmi  šikovné  hokejisty,  lyžaře, 
hudebníky, výtvarníky. 

Těšíme se na další školní léta, nové zážitky, informace, společné akce. 

Za 1. B paní učitelka Terezie Hrabovská 

 
 

 



 

 

Třída 2. A 
Naše třída 2. A má 17 žáků, z toho 9 dívek a 8 chlapců. Naše paní učitelka třídní se jmenuje 
Renata Ignačíková. 

Seznámili jsme se 1. září. Naše první akce byl společný seznamovací výlet spolu s rodiči přes 
Ondřejník na chatu Solárku. Od té doby již uplynuly téměř dva roky. Stali se z nás kamarádi, 
kteří si umí pomáhat, kteří mají zájem se učit, a to nejen ve školních lavicích. Kromě zvládání 
čtení,  psaní  i  počítání  a  jiných  školních  povinných  aktivit,  rozvíjíme  své  dovednosti  také 
v Základní umělecké škole – hru na klavír,  flétnu, housle  i kytaru, hrajeme kopanou  i stolní 
tenis,  cvičíme  se  v gymnastice,  capueře  i  tanečních  variacích  a  nezapomínáme  ani  na  rozvoj 

anglického jazyka. 

Zvládáme  tedy  všechno,  anebo  se  o  to  alespoň  hodně  snažíme. Máme  totiž  soutěžního 
ducha. 

 



 

 

Třída 2. B 
Naše třída 2. B má 17 žáků, z toho 11 dívek a 6 chlapců. Od první třídy nás učí paní učitelka 
Pavla Gavlová. 

A  jací  jsme? Veselí, kamarádští, s touhou poznávat nové věci. Rádi a pěkně zpíváme. 8 dětí 
hraje na flétnu, klavír nebo kytaru a 10 dětí navštěvuje kroužek sborového zpěvu. Jsme také 
velmi šikovní ve výtvarné výchově. Loni 12 žáků z naší třídy chodilo do výtvarného kroužku. 
Vyhráli  jsme  několik  výtvarných  soutěží  –  např.  Lucie Matoušová  (Myslivost  očima  dětí), 
Anežka  Stuchlá  a  Terezie  Jurišicová 
(Tajemný  svět  barev),  Terezie 
Jurišicová  a  Jan  Bruthans  (Požární 
ochrana  očima  dětí),  Iveta  Kopecká 
(Všechny  barvy  zeměkoule). 
Vytvořením  erbu  města  Ostravy 
z odpadového materiálu  jsme  přispěli 
k zapsání  naší  školy  do  České  knihy 
rekordů  a  vytvoření  světového 
rekordu. 

Máme rádi projektové dny, pracujeme 
ve skupinách a pomáháme si. 



 

 

Třída 3. A 
Ahoj, jsme 3. A! 

Již  od  první  třídy  máme  paní 
učitelku  Lenku  Zrníkovou. Během 
3 let k nám přibyli 2 chlapci a nyní 
je  nás  20  (7  dívek  a 13  chlapců). 
Snažíme  se  pochytit  ve  škole 
co nejvíce,  ale   svědomitě 
pracujeme  i doma  s rodiči. 
O nápady není nouze.  

Máme rádi projekty, hry ve výuce, 
práci   na interaktivní  tabuli  

a  soutěže,  které  nám nabízejí  jiný  pohled  na  jinak  nezáživné  učivo  a  dosáhneme  tak 
snadnějšího  zapamatování  a  procvičení. Naše  paní  učitelka  se  řídí  heslem:  „Kdo  si  hraje, 
nezlobí.“ 

Musíme se také pochlubit, protože 8 žáků naší třídy navštěvuje ZUŠ a hraje na klavír, flétnu, 
kytaru, housle a bicí. 2 dívky dosahují výborných sportovních úspěchů, a tak o cenné diplomy 
a medaile nemáme rozhodně nouzi.  Chlapci našli zalíbení ve fotbalu, florbalu a basketbalu. 

Nejvíc  jsme  smutní,  když nám odpadne  tělesná  výchova  a nemůžeme  si  zahrát oblíbenou 
vybíjenou.  

Naše motto  je: „Ve dvou se  to  lépe  táhne“, a proto  často pracujeme ve skupině či dvojici, 
radíme si, pomáháme a tak se učíme nacházet chyby a opravovat je. 

Paní učitelka je s námi spokojená a my budeme doufat, že se nám bude dařit nejen v dalších 
ročnících, ale hlavně v životě. 



 

 

Třída 3. B 
Ve třídě 3. B se každodenně schází 16 žáků (8 dívek a 8 chlapců) s paní učitelkou Mgr. Lucií 
Binarovou, která nás učí  již od první třídy. Začínalo nás 14 a ve třetí třídě se k nám připojili 
další dva kamarádi. 

 Jsme  veselá a hravá parta,  která má  ráda projekty,  soutěže a hry  ve  výuce. Ve škole  rádi 
čteme  vtipy,  cvičíme  (milujeme  vybíjenou),  kreslíme  a  vyrábíme – právě naše  čarodějnice 
byla loňský školní rok ta „nej“.  Také si libujeme v práci s dataprojektorem, který nám zpestří 
výuku a zlepší procvičení učiva.  Dařilo se nám i v recitační soutěži – vyhráli jsme druhé a třetí 
místo. 

Skvěle  zvládáme  nejen  učivo,  ale  i  volnočasové  aktivity.  Osm  z nás  navštěvuje  základní 
uměleckou školu a vydává libé tóny na klavír, kytaru, flétnu, housle, bicí a akordeon. Pozadu 
nejsme ani ve sportech – prim u nás hraje  fotbal,  florbal, gymnastika, stolní  tenis a  tanec.  
A sem tam i nějaká ta medaile přibude. 

Zatím jsme ve všem úspěšní a my doufáme, že se nám bude dařit i v dalších ročních.                                               

 



 

 

Třída 4. A 
Naše třída 4. A má 21 žáků z toho 10 dívek a 11 chlapců. Známe se od první třídy, kdy nás 
ve škole přivítala paní učitelka  Jaroslava Kovaříková. Ta nás vedla až do  loňského  školního 
roku. Letos máme za třídní učitelku Mgr. Miladu Šlechtovou. 

Zvládáme učivo, ale umíme si vyplnit  i volný čas. Osm z nás navštěvuje Základní uměleckou 
školu. Veronika Cholevová a Honza Klimek hrají na klavír.   Martin Sýkora a  Irenka Zvárová 
na flétnu.  Na housle se učí hrát František Hořínek a Klárka Kutáčová, na kytaru Pavel Ďurďa 
a Mirka Dlouhá. 

Máme mezi  sebou  také nadějné  sportovce.  Jakub Oblouk,  Samuel Zuštík a Nikol  Faustová 
jsou  nadějnými  tenisty.  Anetka  Pifková  trénuje  aerobik.  Pavel  Ďurďa, Martin  Štěpankevič 
a František Hořínek mají  rádi  tenis. V naší  třídě  je  spousta  snaživých  žáků,  kteří  chtějí mít 
samé jedničky. Baví nás práce s interaktivní tabulí. Stále objevujeme něco nového. 

 



 

 

Třída 4. B 

Naše třída 4. B má 22 žáků z toho 13 dívek a 9 chlapců. Seznámili jsme se v první třídě, když 
jsme poprvé přišli do školy. Prví tři roky nás učila paní učitelka Tereza Hrabovská, teď máme 
paní učitelku Danu Janíčkovou. Naše třída má už spoustu zážitků. Letos jsme byli v QQ studiu, 
kde  jsme  si  sami  vyzkoušeli,  jak  náročné  je  vyrábět  kreslené  večerníčky.  Loni  jsme  byli  
na školním výletě v jeskyni Macocha. Byla to legrace, ale paní učitelka měla plné ruce práce, 
aby se někdo v říčce Punkvě, která protéká jeskyní a je velmi studená, nevykoupal. 

Naše  třída  má  také  hodně  talentovaných  žáků,  kteří  jsou  nadějnými  sportovci  nebo 
hudebníky. Aneta Havlíková, Monika Stejskalová a Iva Šebestová trénují lehkou atletiku a Iva 
je  i nadějnou  tenistkou. Petru Kováčovi,  Zuzce Vlčkové  a Viktorovi Hlavenkovi  se  líbí  zase 
kolektivní  míčové  hry  jako  fotbal,  basketbal  nebo  volejbal.  Tomáš  Gros  je  nadějný 
dobrovolný  hasič.  Ale  kromě  těchto  zdatných  sportovců  zde máme  i  nadané  hudebníky, 
zpěváky a baletky. Anička Jurišicová, Julka Zelená, Evička Šrubařová a Aneta Havlíková hrají 
na klavír.  Pavla Kokešová, Vojta Olšovský zase hrají na flétnu. Ve školním sboru zpívají Hanka 
Šrůtová, Zuzana Vlčková, Evička Važanská, Pavla Kokešová, Anička Jurišicová. Baletky možná 
budou Veronika Hrabovská a Evička Važanská.  

 

 



 

 

Třída 5. A 
 
V naší  třídě  5.  A máme  18  žáků,  z toho  je  10  děvčat  a  8  chlapců.  Většinou  se  známe  již  
od mateřské školy, a proto máme hodně společných zážitků. 

V roce 2006 jsme začali jsme chodit do 1. třídy. V 1. třídě nás učila p.uč. Kovaříková, ve 2. a 3. 
třídě p.uč. Ignačíková a od 4. třídy nás učí p.uč. Kučerová. 

Ve  třídě máme mnoho  šikovných  žáků. Někteří dosáhli úspěchů  v matematických  soutěžích 
(Petr Slatinský, Maxim Klus, Kristýna Sýkorová), další žáci jsou úspěšní ve výtvarných soutěžích 
(Kristýna  Sýkorová,  Ondřej  Kunz, 
Kateřina  Tempírová).  Ale i ostatní 
mají své koníčky, kterým se věnují 
ve volném  čase, ať už  je to  fotbal, 
basketbal  nebo  hra  na  hudební 
nástroj. 

Máme  i  velmi  šikovnou  zpěvačku 
Aničku  Mrkvicovou,  která  zpívá 
v souboru Holúbek. 

V hodinách  rádi  soutěžíme, 
účastníme se společných projektů, 
měříme  síly  ve vybíjené  s 5. B,  a 
také  vyrábíme  pěkné  výrobky  u 
příležitosti Vánoc a Velikonoc. 

Na  konci  5.  ročníku  nám  odejdou  někteří  spolužáci  na  gymnázium.  Ale  v 6.  třídě   
se  rozrosteme o nové  spolužáky a náš kolektiv bude úplně nový. Společně  se budeme  těšit 
na nové zážitky na druhém stupni.  

 

 
 
 



 

 

Třída 5. B 
  
Naše třída má 17 žáků, z toho  je 9 děvčat a 8 chlapců. Seznámili  jsme se v první třídě, kde 
byla naší třídní paní učitelka Terezie Hrabovská, ve druhé a třetí třídě to byla paní učitelka 
Pavla  Gavlová.  Ve  čtvrté  a  páté  třídě  pracujeme  pod  vedením  třídní  učitelky  Jarmily 
Matulové.  

 Mezi našimi  spolužáky  je  spousta nadaných dětí. Fotbalu  se věnují Denis Gregus a Adrian 
Klestil, basketbalu Václav Richtar  a  Tina Nováková. Radka  Fojtíková  a Danka  Lyčková  jsou 
úspěšné mažoretky.  Talent  v  recitaci  se  projevil  u  Jiřího  Heinricha.  Ve čtvrté  třídě  získal 
2. místo a v letošním školním roce to bylo místo první. Klára Korbášová je dobrou zpěvačkou. 
Václav  Richtar  a  Tomáš  Bodžár  se  věnují  kung‐fu.  Ve výtvarných  soutěžích  byl  oceněn 

2. místem  Adrian  Klestil  a 1. Aneta 
Kulišťáková. Silvie Kreissová vyhrála se svým 
družstvem  v hip hopu.  Do tanečního 
kroužku  chodí  Tereza  Girgašová  s  Anetou 
Kulišťákovou.  Dvojčata  Jan  a  Josef  Noví 
spolu s Josefem  Dadákem  jsou  velice 
ochotní  a pracovití.  Nadšenou  a dobrou 
čtenářkou  v naší  třídě  je Simona  Vasiliadu.  
Mnozí  z našich  spolužáků hrají na hudební 
nástroje  a navštěvují  pěvecký  sbor.  Téměř 
všichni  se zapojují  do  zájmových  činností, 

aby rozvíjeli svůj talent.  

Těšili  jsme  se  na  vystoupení 
na školní  akademii,  kde  jsme 
předvedli,  co  jsme  se společně 
naučili.  Poznatky  z vlastivědy, 
které  nabýváme  pod  vedením 
paní  ředitelky  Jarmily  Bjačkové 
si upevníme  na školním  výletě 
na Pustevnách a Radhošti.  

 

Tina Nováková a Radka Fojtíková 



 

 

Třída 6. A 
Jak  se  vidíme:  Naše  třída  je  fajn.  Naše 
třída  se  dělí  na  šprty,  mobiláře 
a normální děcka v pubertě. Naše třída je 
velmi nadaná!!! 

I když se známe krátce, můžu říct, že naše 
třída  je  fajn.  Je  nás  25,  12  holek  a 13 
kluků,  ale  Lukáš  Hejcman,  který  žije 
v Belgii za námi jezdí jen na přezkoušení. 

Naše  třídní  paní  učitelka  se  jmenuje 

Markéta Míčková  a  je  na  nás moc  hodná.  Ve  třídě 
jsme  kamarádi  a  jsme  opravdu  šikovní.  Tak  si 
představte, co všechno dovedeme: Eliška Zemanová, 
budoucí  břišní  tanečnice,  ráda  a  hezky  kreslí; Marie 
Vějačková  a  Katka  Pravdová  chodí  tančit;  Dominik 
Valerián  i  Vojta  Stuchlý  hrají  basketbal;  Simča 
Jakubková zase tenis. Já jsem hrála házenou a tančím. 
Irena  Jurečková  vystupuje  s mažoretkami.  Andrea 
Fucimanová trénuje agility se psem. Zatímco je David 
Hlávka  odborník  na  všechny  typy  zbraní,  Jakub 
Maršálek  vyniká  v žonglování  s míčky.  A  Franta 
Dymáček?  Jako  správný  kluk  hraje  fotbal.  Nikola 
Procházková  ráda  jezdí  na  kole  a její  spolusedící 
Kristýna Matějková vyhrává soutěže v Sihasapě. Liana 
Thai s Barčou Homolovou patří mezi  roztleskávačky a Vašek Kopřiva mezi  tanečníky break‐

dance.  Budete‐li  potřebovat  něco 
upéct,  obraťte  se  na Ríšu  Ševčíka 
nebo  Jirku  Chovance.  Přes 
počítače  jsou  u  nás  kluci:  Jan 
Matěj,  Tomáš  Řeha  a Tomáš 
Šurab.  A ke všemu  nám  na  flétnu 
zahraje  Anička  Zvárová.  A  to 
nejlepší  na  konec?  Ano,  už  v září 
jsme si za starostu zvolili veselého 
Lukáše Stuchlého. 

Andrea Zhýbalová, 6. A 



 

 

Třída 6. B 
  
Naše třída má 30 žáků, z toho  je 13 děvčat a 17 chlapců.  
Jsme výborná parta, i když jsme se sešli každý z jiné školy. 
Všichni  se moc  snažíme,  ale někdy  trochu  zlobíme. Naše 
třídní učitelka se jmenuje Lucie Křiváková, učí nás zeměpis 
a přírodopis, ale máme  i další hodné učitele, kteří  se nás 
snaží hodně naučit. 

V naší  třídě  je spousta nadaných žáků. Někteří mají samé 
jedničky,  jiní  jsou  na  tom  trochu  hůře,  ale  každý  je 
v něčem jednička – zpívá, tančí, sportuje apod. 

Například  disco 
tancům  se  věnuje  Denisa  Tománková  a  pěkně  tančí  
i  Adéla  Vějačková.  Liliana  Höriková,  Daniel  Kaluža  
a  Kristýna  Vybíralová  pěkně  zpívají  ve  školním  sboru. 
Máme  zde  i  mažoretku  Kláru  Hrbáčovou.  Řadu  z nás 
baví malovat a tvořit různé věci či pracovat s počítačem, 
čož  jsme  uplatnili  například  na  projektových  dnech  
či v různých soutěžích.  

Sportu  se  věnují  téměř  všichni  ve  třídě.  Mezi 
nejoblíbenější sporty hlavně mezi kluky patří ping pong, 
který kupodivu hraje závodně Veronika Kadlecová. Také 
máme  rádi  vybíjenou.  Z ostatních  vynikají  hlavně  Jan 
Ondrejček,  který  je  dobrým  basketbalistou,  Kateřina 

Hradilová,  která  se  věnuje  házené. Mario  Andódi  zase  hraje  tenis  za  TK  KENTAUR NOVA 
Vítkovice a to nejsou vyjmenovaní ještě všichni naši sportovci.  

V naší  třídě  se pořád něco děje a  zažíváme  spoustu  legrace. A  i přes menší nesváry,  se  tu 
máme všichni rádi.  

  



 

 

Třída 7. A 
Je nás dohromady 19, z toho 9 děvčat. 
Většinou se známe už od školky. Jsme 
dobrá  parta  a ve škole  se  nám  moc 
líbí.  Máme  rádi  hlavně  různé  akce: 
výlety,  exkurze,  akademie  a divadlo. 
Letošní  výlet  do Prahy  byl  báječný. 
Při projížďce parníkem po Vltavě  jsme 
viděli  Petřín,  Hradčany,  Národní 
divadlo  a  ještě  spoustu  dalších 
krásných  památek.  Později 
na Václavském  náměstí  jsme 
se vyfotili  se  zpěváky  z pořadu 
Superstar,  kteří  tam  právě  natáčeli 
pořad  do televize.  V lednu  jsme  byli 
na lyžařském  výcviku  ve  Velkých 
Karlovicích. Škola je úžasná, když   celý 
týden  lyžujete,  večer  je bezva  zábava 
a  v Ostravě  se  lidé  dusí  smogem.  
Na  letošní  akademii  u příležitosti  50. 
výročí  založení  školy, dívky předvedly 
hezké taneční vystoupení v moderním 
rytmu,  zpívaly  ve  sboru  a  líbily  se 
i jako roztleskávačky. Naše třídní Hana 

Nováková  nás  pořád  chválí,  jaká  jsme  skvělá  parta.  To  je  pravda,  dokážeme  se domluvit 
na spoustu různých akcí, ať už ve škole nebo odpoledne. 

Jen do učení se nám zatím moc nechce. Máme ale celý život před sebou, tak snad se rozum 
dostaví… 



 

 

Třída 7. B 
Do  naší  třídy  chodí  12  chlapců  a  7  dívek.  Většina  z  nás  přišla  do  školy  ve  Staré  Bělé 
ze základních  škol  v Proskovicích  a  v Nové  Bělé.  V šesté  třídě  byla  naší  třídní  učitelkou 
Michaela Nyczová,  a  když  v letošním  školním  roce  odešla  na dlouhodobou  nemocenskou, 
chvíli ji zastupovala paní učitelka Eva Militká. Od druhého pololetí se o naši třídu stará paní 
učitelka Zdeňka Javorková. 

Většina  z  nás  ve  třídě  má  různé  zájmy  –  tanec,  zvířata,  parkúr.  Tři  z nás  se  učí  hrát 
na hudební nástroje – na flétnu a housle. Někteří z nás hrají fotbal a tenis. Za školu běháme 
orientační závody. V šesté třídě jsme obsadili 3. místo na sportovním dni. 

Zatím  jsme byli  jen na  jednom  školním výletě v Praze. Viděli  jsme Pražský hrad, Nerudovu 
ulici, Staroměstské náměstí s orlojem, Karlův most a Václavské náměstí se sochou sv.Václava 
na koni. Také jsme byli v muzeu hraček. 

Letos se nám nejvíc  líbil  lyžařský výcvik ve Velkých Karlovicích. Byli  jsme ubytováni v chatě, 
která  se jmenovala  Na  Pluskovci.  Na  lyžáku  bylo  nádherně.  Leccos  jsme  se  tam  přiučili 
a velice  se  nám  po instruktorech  stýská. Nejlepší  byly  večery,  kdy  jsme  hráli  všelijaké  hry 
a soutěžili. Nikdy na to nezapomeneme. 

Často provádíme různé hlouposti, ale jinak jsme docela dobrá skupina. 



 

 

Třída 8. A 
 
Třída  8. A má  celkem 22 
žáků. Holek  je 11 a kluků 
také  11.  Jsme  spolu 
od šesté  třídy,  kromě 
několika  spolužáků,  kteří 
k nám  přišli  později. 
V sedmé  třídě přibyli dva 
a letos  další  tři  žáci,  dvě 
dívky a jeden chlapec. 

Každý  rok  máme  jiného 
třídního  učitele.  V šesté 
třídě  to  byl  pan  Zezulka, 
v sedmé  třídě  paní 
Janíčková, nyní máme paní Elišku Chrásteckou. Snad nám zůstane i do třídy deváté. 

Společně jsme zažili dva školní výlety. V šesté třídě jsme jeli do Jeseníků. Moc jsme si to užili. 
Zahrálo si s námi počasí. Nejdříve nám pršelo, potom sněžilo a na závěr výletu nám zasvítilo 
i sluníčko.  O  rok  později,  tedy  v sedmém  ročníku,  jsme  jeli  do  Prahy.  Tento  školní  výlet 
se skvěle  vydařil.  Praha  byla  krásná.  Také  se  nám moc  líbila  dlouhá  cesta  vlakem.  Letos 
bychom měli zdolat Lysou horu. Doufejme, že nám vyjde počasí o něco líp než v Jeseníkách. 

Ve  třídě  je  hodně  spolužáků,  kteří  se  věnují  různým mimoškolním  aktivitám.  Barča  hraje 
na klavír a trénuje baseball, Hanka hraje na klavír, Simona se věnuje bojovému umění. Vojta 
hraje závodně florbal, Marek hokej a David se věnuje lukostřelbě. 

Naše  třída  nepatří mezi  nejvzornější,  ale  dokážeme mezi  sebou  kamarádsky  komunikovat 
a dohodnout se na důležitých věcech. 

Aneta Davidová 



 

 

Třída 8. B  
 

U nás ve třídě je 27 žáků, z toho 16 dívek a 11 chlapců. Naše třída se seskupila teprve v 6. 
třídě,  kdy  na  začátku  školního  roku  přišlo  5  žáků  z Nové  Bělé,    později  2  žákyně  z  Prahy  
a 1 z Hrabůvky. V 7. třídě pak nastoupila další žákyně z  Janovic a  jako poslední do 8.  třídy 
přestoupila dívka ze ZŠ Alberta Kučery. Stala se z nás nerozlučná třída a výborný kolektiv.  

Jako  třídního  učitele máme  Ladislava  Patáka,  který  nás má  rád,  stejně  jako my  jeho. 
Někdy  je  sice  přísný,  ale  náladu  nám  spraví  svými  skvělými  vtípky.  Třídu  zastupuje  Jana 
Kočárková  jako  předsedkyně  a  Irena  Macháčková  jako  místopředsedkyně.  Do  školního 
parlamentu chodí Kristýna Nagelová a Vítek Ševčík. Rádi jezdíme na výlety, do kina i divadla. 
Také  se účastníme  různých  akcí,  které pořádá  škola. Například  sportovního dne,  playback 
show, nebo Dne Země. V 6. třídě jsme si na Den Země vylosovali Lotyšsko, ale bohužel jsme 
se neumístili na prvních třech místech. O rok později se nám to již podařilo,  když zástupkyně 
parlamentu vylosovala téma odpad. Umístili jsme se na krásném třetím místě.  

Vůbec se netěšíme do 9. třídy, protože se budeme muset loučit a opustit tuto nádhernou 
školu!!!  



 

 

Třída 9. A 
Naše  třída 9. A má 24  žáků a  z toho  je 14 dívek 
a 10 chlapců. Seznámili jsme se v šesté třídě, když 
nás  spojili  do jedné  třídy  a  jako  třídní  učitelku 
jsme  měli  paní  učitelku  Forgačovou.  Od sedmé 
třídy  máme  za  třídní  paní  učitelku  Soňu 
Šigutovou.  Paní  učitelka  je  velmi  ambiciózní, 
soutěživá, milá a chytrá. Naše  třída má    spoustu 
zážitků. Na školním výletě na konci 7.  třídy  jsme 

zdolávali těžké překážky uprostřed lesa v Tarzanii. Spolužačka při této akci uvízla na stromě. 
Minulý rok  jsme  jeli na školní výlet do Prahy, kde  jsme  jeli metrem na Pražský hrad a poté 
jsme  šli pěšky na Karlův most. Pak  jsme prošli Václavské náměstí  a po  krátkém  rozchodu 
jsme  jeli  domů.  Při  zpáteční  cestě  vlakem  naše  spolužačka  ztratila  botu.  Naštěstí  měla 
v batohu náhradní pár, a tak nemusela cestou domů skákat po jedné noze.  

Naše  třída  má  také  hodně  úspěchů,  např.  jsme  v sedmé  třídě  vyhráli  3.  místo 
při projektových dnech ke Dni Evropy a další  rok 2. místo při Dnech Země. Také  jsme  loni 
skončili na krásném 1. místě při soutěžích pořádaných ke Dni dětí. V naší třídě máme spoustu 
talentovaných  žáků.  Tak  třeba Veronika Rogozná  se dostala  až do  celorepublikového  kola 
v chovatelské  soutěži  a  Renáta  Shurdhaniová  postoupila  až  do  krajského  kola  v soutěži 
recitační.  Jiní reprezentují školu ve sportu. Hodně z nás pracuje v literárním kroužku Bělásek, 
který působí na naší  škole. Taky máme  třídní kroniku a v letošním  školním  roce  se všichni 
staráme o prvňáčky, se kterými pracujeme na projektu „Pomáhejme si“. 

Za třídu 9. A Kristýna Gadulová 

    



 

 

Třída 9. B 
Každý  jsme  jiný,  jeden  se  věnuje  sportu, druhý  rád maluje,  třetí má  zálibu  v počítačových 
hrách,  ale  přece  nás  jedna  věc  spojuje  a  tím  je  naše  třída.  Jsme  přesný  příklad  toho,  že 
se rodíme  originální!  Všichni  si  pamatujeme  první  týdny  na  druhém  stupni,  kdy  jsme 
si museli zvyknout na nové učení a lidi. Naše začátky v novém prostředí nám zpříjemnila naše 
první třídní p. uč. Magdaléna Mladějovská. Měli jsme ji všichni moc rádi a máme na ni jen ty 
nejlepší vzpomínky. Bohužel nás po půl roce musela opustit a my jsme dostali novou třídní, 
p. uč. Evu Masnou. Byla velmi charismatická a veselá. Byla s námi dva roky a vyhráli jsme s ní 
2. místo v projektu Dny Evropy. Po  jejím odchodu přišla  třetí, snad už naše poslední  třídní 
učitelka,  Daniela  Vašíčková.  Má  příjemnou  povahu,  je  spravedlivá  a  v těžkých  chvílích 
se za nás obvykle postaví. S ní  jsme v 8.  třídě vyhráli 1. místo v projektu Den Země. Pěkné 
zážitky máme  i ze všech školních výletů ‐ navštívili  jsme Rešovské vodopády, hrad Sovinec, 
Dinopark ve Vyškově, v loňském školním roce Prahu. Letos se chystáme na poznávací výlet 
do  Osvětimi  a  na  turistiku  v Beskydech,  nezapomeneme  ani  na  celoroční  spolupráci 
s prvňáčky v projektu Pomáhejme si. 

Kromě našich výborných umístění v celoškolních projektech se můžeme pochlubit  i  tím, že 
patříme mezi prospěchově nejlepší  třídy na druhém  stupni. Několik  žáků  z naší  třídy  letos 
úspěšně reprezentovalo naši školu v okresních  i krajských kolech soutěží a olympiád. Máme 
mezi sebou i nadané hudebníky a tanečnice, zdatné sportovce, chovatele zvířat i dobrovolné 
hasiče! Schválně nejmenujeme, protože každý z nás je v něčem šikovný. Máme docela dobrý 
kolektiv,  ale  bohužel  se  za  nějaký  čas  budeme muset  rozloučit.  Vzpomínky  v nás  naštěstí 
navždy zůstanou.                    Žáci 9. B 
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Střípky z historie školy 
 

V roce 1956 byla ministerstvem školství schválena výstavba nové školy v Ostravě-Staré Bělé, 
která započala 11. července 1959 a byla ukončena v polovině srpna 1961. Významným dnem 
se stal pro školu 1. leden 1993, kdy se škola stala samostatným právním subjektem. Od  roku  
2003 dochází k novým úpravám školy, která získala sedlovou střechu, postupně pak i fasádu 
a  byla vybavena o nové učebny včetně moderní didaktické techniky. 
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