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KŘÍŽOVKY 
POEZIE 

A SPOUSTA DALŠÍHO 
 

Tomáš Graumann a jeho beseda ve škole 
Této besedy se zúčastnili žáci 

8. a 9. tříd. Beseda byla zaměřena na 
jednoho ze zachráněných dětí 
Nicholase Wintona, Tomáše 
Graumanna, který nás přišel navštívit 
se svou ženou a svým srdceryvným 
příběhem z druhé světové války. 
Musela být přítomna i překladatelka, 
protože pan Graumann vyrůstal 
v Anglii, kde se naučil mluvit 
anglicky a češtinu už prostě 
zapomněl. Uměl jen pár základních 
slov jako „děkuji“ a „prosím“.  

Když měl pan Graumann osm 
let, začala druhá světová válka a s ní  
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přišel i statečný a solidární člověk, Nicholas Winton, kterému se nelíbilo chování Němců 
k Židům. Proto pro židovské děti udělal úžasnou věc. Na své náklady pro tyto děti poslal vlak 
do Anglie a tímto zachránil 669 dětí. Mezi nimi byl i Tomáš Graumann. V Anglii se ho ujala 
skotská rodina. V 18-ti letech šel studovat zdravotní školu, aby mohl dělat zdravotního bratra. 
Po studiu se rozhodl odjet na Filipíny, kde pomáhal domorodcům. Zde také potkal svou ženu 
z Ameriky. Po roce se naučili pár souvislých vět a mluvit plynule filipínsky uměli až po osmi 
letech. Poté se odstěhovali do Kanady, kde si adoptovali dvě děti. O pár let později se jim 
narodily další dvě vlastní. Dnes mají deset vnoučat, z toho jednoho chlapce a devět děvčat. 
Od roku 1993 žije Tomáš Graumann se svou ženou v České republice.  

Z jeho rodiny přežil jen on a jeho strýc, ostatní členové rodiny zemřeli krutou smrtí 
v koncentračním táboře. Díky Nicholasi Wintonovi se 669 dětí rozrostlo na 5000 lidí. Jménem 
celé školy děkujeme, že nás pan Tomáš Graumann poctil svou návštěvou a příběhem, který se 
určitě lehce nevypráví. 
 
Autorky: Eva Ertlová, Petra Sošková, Valentina Noskievičová a Zuzana Gřešová z 8. B 
 

Thomas Graumann 
 

Já bych řekla, že je to osud. Kdysi ta 
doba byla hrozná! Koncentrační tábory a s nimi 
spojený křik, bolest, strach a beznaděj. 

Tomáš měl mladšího bratříčka 
a maminku. Maminka mu řekla, ať odjede do 
Anglie, kde se naučí anglicky a pak se vrátí. 
Nikdy se však už neviděli. Jeho bratříček měl jet 
taky, ale protože byl nemocný, měl odjet dalším 
vlakem. Žádný však už nikdy nejel. A oba 
zahynuli v koncentračních táborech. Taky jeho 
nevlastní otec, strýc, teta, sestřenice… Tomáš 
byl zachráněn panem Wintonem, kterému je teď 

100 let a nedávno se se zachráněnými 
dětmi setkal.  

50 dlouhých let to tajil, až pak to 
jeho manželka náhodou zjistila. Zachránil 
669, ale bez něj by jich nebylo daleko víc. 
Jen pan Graumann má 4 děti a 10 vnoučat. 
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Tyhle přednášky by měly být, ať lidé ví,  jak to kdysi bylo, ty škaredé zohavené 
obrázky těl apod., ať si někteří nemyslí, že když dostanou pětku ve škole, tak končí svět. 
Velice se mi beseda líbila, bohužel další generace už nebudou mít vyprávění od toho, kdo to 
opravdu zažil. Užívejme si každou chvilku života dokud můžeme. 

 
Autorka: Markéta Havlinová, 9. A 

 
Paní Graumannová ve školní družině naučila děti česko-anglickou písničku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Práce žáků 8. a 9. tříd k příležitosti návštěvy pana Graumanna.  
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Rozhovor s paní Valáškovou 
 
Čím jste chtěla být jako malá? 
Vším možným, ale nakonec zvítězila učitelka. 
 
Jak dlouho pracujete na této škole? 
Od srpna roku 2005. 
 
Jaký byl váš nejoblíbenější předmět? 
Bavilo mě více předmětu, ale nejvíce tělocvik a matematika, později chemie. Tu jsem si tolik 
zamilovala, že jsem ji studovala na VŠ. 
 
Baví vás učit chemii? 
Samozřejmě, je to přece velmi zajímavá a krásná přírodní věda. 
 
Máte tady na škole nějakou veselou příhodu? 
Humor mám velmi ráda a to i ve vyučování. Na otázku „Kdo sestavil periodickou 
tabulku prvků?“, jsem dostala odpověď, že to byl Period. Smíchy jsme spadli 
s ostatními žáky málem pod lavice. Podobných veselých historek by se našlo určitě víc. 
 
Co by jste chtěla změnit na této škole? 
To co bych chtěla změnit, se na této škole mění postupně každým rokem. 
 
Jakou třídu máte nejradši? 
Mám ráda všechny žáky a třídy na naší škole, ale nejbližší jsou mě ty třídy, ve kterých učím. 
 
Jak trávíte volný čas? 
Nejraději na horách a sportem. 
 
Jaký je váš nejoblíbenější sport? 
Lyžování, cyklistika, plavání a turistika. 
 
Jaké jídlo máte nejraději? 
Každé, které je zdravé a pěkné na pohled  a hlavně pokud ho nemusím vařit. 
 
Máte nějakého domácího mazlíčka? 
Myslíte-li domácí zvířátko, tak to nemám. 
 
Co plánujete v budoucnu? 
Člověk plánuje a život mění, takže já už tak moc neplánuji. 
 
 
 
 
 
 

Autor: Natálie Květoňová, 8. A, Zuzana Jozková, 8. A, Šárka Juráňová, 8. A,  
Šimon Kočovský, 8. A 
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Sociální případ 

 
 
Jedna hezká maminka,  
políbila na tvář tatínka. 
Tatínek do práce poctivě chodil 
a maminku za ruku stále vodil. 
 
Tak to chodilo každý den   
až se jim splnil úžasný sen. 
Když tu čápa na nebi spatřili, 
tak doručené dítě do náručí chytili. 
 
Byl to roztomilý chlapeček 
a v plínce měl hned bobeček. 
Maminka vzala ihned roha,  
v tom zavolala Boha, 
protože se jí zlomila noha. 
 
Maminka jí v sádře měla   
a celá se smutkem chvěla. 
Chuděra v nemocnici musela ležet  
a nemohla ani za rodinou běžet. 

 
Tatínek se o dítě starat nemohl, 
protože se v práci namohl. 
Musel tam po nocích být, 
aby měli z čeho žít. 
 
V tom padáka od šéfa dostal 
a mamince peníze nosit přestal. 
Když se tatínek smutnou zprávu doslechl, 
tak si kázání od sociálky vyslechl. 
 
Sociálka dítě vzala  
a maminka se rozplakala. 
Její srdce puklo žalem 
až se sesypala málem. 
 
Maminka se uzdravila, 
nemocnici opustila, 
tatínka s láskou pozdravila 
a žili šťastně až do smrti ☺

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorky: Renáta Shurdhaniová, 8. A, Dominika Bergerová 8. A  
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Setkání se psími záchranáři 
 

Dne 14. 9. navštívila naši školní družinu skupina záchranářů z Městské policie 
v Ostravě a zástupci skupiny prevence a propagace. Nejdříve s dětmi besedovali o jejich práci 
se záchranářskými psy, pak děti obdržely různé samolepky a přívěsky s policejní dopravní 
tématikou. Poté celá školní družina na školní zahradě zhlédla ukázky tří záchranářských psů 
při zadržení pachatele. Po ukázce se žáci zúčastnili soutěže o nejlépe nakresleného hlídacího 
psa.  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autorka: 
vychovatelka  Zlatuše 
Jozková 

 
    Foto: Zuzana Jozková, 

8. A 
 

obrázek: Matěj Hořínek 
2. A 
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Planetárium 
 

Ve středu 14. 10. se třídy 6. A a 6. B vypravily do Hvězdárny     
a planetária Johana Palisy v Ostravě. 
  V 7:45 byl sraz u školy a v 8:00 jsme vyjeli objednaným 
autobusem od obchodu Hruška. Cesta byla dlouhá, ale dočkali jsme 
se! Planetárium bylo schované v lese.  

Byli jsme moc zvědaví (někteří ☺) na program o cestovateli 
Uffovi a hvězdných monstrech. 

V obrovském sále s velkou kopulí, na které se promítalo, 
se náhle setmělo. Jedna paní nás uvítala a řekla, o co přesně ve filmu 
půjde. Vesmírný cestovatel Uff brázdil galaktické křižovatky. Uff 
je taková žlutozelená postavička z Vesmíru, na hlavě má dvě anténky.   
Byl velmi zvídavý a chtěl se o Vesmíru dozvědět víc. Jeho mateřská 
planeta ho vyslechla a ukázala mu několik zajímavých věcí. 
Na planetě Zemi zatím nesměl přistát, tak alespoň prozkoumával 

vesmír   v okolí sluneční 
soustavy. Pozoroval 
mezihvězdné mlhoviny, 
hvězdy ve stádiích bílých 
trpaslíků a červených 
obrů, dokonce letěl vstříc 
hvězdě, která co nevidět 
vybuchne jako supernova. 
Dokonce mu hrozila 
i srážka s meteorem! 
Naštěstí se to ale nestalo!  

Mně se pořad moc 
líbil a myslím si, že by se 
na návštěvu planetária 
měly příští 6. třídy moc 
těšit!!! ☺☺☺ 

 
 

Autor: Alžběta 
Andrýsková,  6. B 
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Vzpomínky na základku 

 
 
Sem tam když mám možnost na chvíli se zastavit, vzpomínám na to, jaké to bylo 
na základce. 

Zdá se mi jako by to byla léta a ne měsíce, kdy jsem naposledy vykročila 
z té budovy vstříc neznámému prostředí gymnázia, které na mě po prázdninách 
čekalo. Rozdíly samozřejmě pociťuji a nemalé, ale nelituji, že jsem se rozhodla 
odejít o dva roky dříve. S melancholií vzpomínám na své spolužáky, s nimiž 
se až na pár výjimek nevídám, stejně jako na učitele, které si budu vždycky 
pamatovat, ať už jsem je měla ráda nebo ne. Nynější spolužáky (hlavně 
spolužačky-ve třídě máme 19 dívek a jen 4 chlapce) zatím příliš nestíhám 
poznat. Nemám s nimi žádný problém, ale nedá se to srovnávat se třídou, 
ze které jsem odešla. Náš třídní kolektiv rozhodně nepatřil k těm nejlepším 
na škole, ale ty lidi jsem znala víc, než jsem si předtím uvědomovala, a tak když 
mi někdo z nich náhodou zkříží cestu, uvědomím si, že jsem je všechny měla 
svým způsobem ráda, ať méně či více. 

Další z rozdílů tkví v přístupu učitelů k žákům. Hned první den mě 
překvapilo, když nám učitelé vykali, ale okamžitě se mi to zalíbilo, připadala 
jsem si tak nějak důležitější, respektovanější. Jak jsem už od začátku čekala, 
mezi učiteli a žáky už není tak osobní vztah, tak jak to bylo na základní škole, 
což pramení z toho, že učitelé mají na starosti mnohem více žáků a nemají čas, a 
asi ani zájem, vytvářet si s nimi nějaký bližší vztah. 

Učení, důvod mého přestupu, mě nedokázalo zaskočit, protože jsem 
samozřejmě očekávala, že toho bude více a těžší. V prvním ročníku nižšího 
gymnázia na začátku roku ještě není tolik práce, ale věřím že nakonec se toho 
dočkám a budu se jen učit, učit a učit. Možná se trochu bojím, ale s tím jsem 
přece jen už dopředu počítala. 

Rozhodně není pravda, že na gymnázia se hlásí jen ,,třídní šprti‘‘, spíše by 
se to mělo brát tak, že na gymnázia se hlásí lidé, kteří myslí na svou budoucnost, 
chtějí se vzdělávat a mají k tomu i nějaké předpoklady. Je to samozřejmě 
individuální a já naprosto chápu lidi, kteří se rozhodnou, přestože jsou velmi 
chytří a mají ambice, raději počkat ještě dva roky na klidné základce než si 
budou muset přiznat, že klidné časy končí. 

 Jak už jsem řekla, svého rozhodnutí nelituji, ve škole se mi líbí 
a učivo zatím zvládám. Na základní školu budu vždycky ráda vzpomínat. 
 
 

 
Autorka: Jana Hlavenková, 1. E 
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Sběr kaštanů a žaludů 

 
V měsíci září a říjnu žáci naší školy sbírali kaštany a žaludy pro myslivecké sdružení 

ve Staré Bělé. Myslivci tyto nasbírané zásoby dají v zimě zvířátkům v okolních lesích. Žáci 
byli za svou práci odměněni symbolickou částkou 1 Kč  za 1 kg kaštanů a 3 Kč za 1 kg 
žaludů.  

Celkem se nasbíralo 992 kg kaštanů a 720 kg žaludů. Nejlepší třídou ve sběru byla 1. 
A, hned za ní 2. A a třetí byla 1. B… 

Z jednotlivců toho nejvíc přinesla Lída Vaňková (1. A), David Krabica (2. B), 
sourozenci Julie a Vašek Paličkovi (2. A, 1. B) a Dominik a Tomáš Muroňovi (6. A, 8. A). Při 
celém vybírání kaštanů a žaludů nejvíce pomáhali: Tomáš Preisner z 8. A, Petr Slanina z 8.B, 
Michaela Kovaříková ze 7. B a Kristýna Nagelová ze 7. B… 
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HC Vítkovice steel 
 

Hlavní trenér: Alois Hadamczik 
Kapitán: Jíří Burger 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Historie 
 

HC Vítkovice Steel je ostravský hokejový klub. Založen byl ve třicátých letech 
20. století. V roce 1934 vyhrál župní mistrovství a stal se mistrem Moravy 
a Slovenska. Roku 1949 klub postoupil do první ligy, ze které sestoupil v letech 1960, 
1965, 1967 a 1985. Mistrovství republiky vyhrál v letech 1952 a 1981. Jeho 
domovským stadionem je ČEZ ARÉNA. 

 

Fandíte Vítkovicím?! 
 

Tak neváhejte, a přijde se podívat na živo a podpořit naše hráče. 
Vstupenka stojí pouhých 100Kč!!! 
Zažijete, to co jste ještě nezažili! 
Velké vzrušení, příjemnou atmosféru, a to  jsem ještě nezmínila  velké napětí a akci. 
 

 
24.11. HC Vítkovice steel- HC Sparta Praha 
27.11. HC Vítkovice steel- HC Plzeň 1929 
1.12.   HC Vítkovice steel- HC GEUS Okna Kladno 

   13.12. HC Vítkovice steel- HC Kometa Brno 
   29.12. HC Vítkovice steel- HC BK Mladá Boleslav 

 
ČEZ ARÉNA má kapacitu 9600, takže se najde místo i pro Vás. Letos byla největší 
návštěvnost  9500 lidí. My jsme byly mezi nima a byl to moc hezký zážitek. Můžete 
zde zavítat také do fanklubu, kde je non-stop zábava. Kdybyste měli hlad, ČEZ 
ARÉNA nabízí vše od pop-cornu až po teplé jídlo, ale také různé dresy, čepice, šály 
atd…O přestávkách se můžete zúčasnit různých soutěží za hodnotné ceny. 
Po celou dobu chodí po ČEZ ARÉNĚ maskot Vítkovic a rozdává bonbony, pastelky, 
vlaječky a určitě nabídne něco i Vám. 

 
Autorky: Aneta Malochová 8. A a Michaela Kalusová 8. A 
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Motýlí křížovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Motýl, který slouží k výrobě hedvábí.  
2. Motýl, který škodí smrkům. 
3. Motýl, který žije v šatníku. 
4. Motýl, u kterého převažuje modrá barva. 
5. Noční motýl s lebkou na zádech- Lišaj ………  . 
6. Motýl, který má svůj název odvozený od slova „ Perla“ .  
7. Krásný motýl …….. fenyklový. 
 

Autor: Alžběta Andrýsková, 6. B 

 
Podzimní křížovka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Měsíc odvozen od slov - padá listí. 
2. Pták, který odlétá do teplých krajin. 
3. Pro lesní zvířata se sbírají kaštany a…… 
4. Sbírání úrody. 
5. Ze stromů padá… 
6. Které zvíře dělá zvuky brum brum brum? 

 
 

Autor: Marie Motyčková, 6. B 

       1.          
  2.               
     3.            
   4.              
       5.          
      6.           
7.                 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
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Zvířátková křížovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zvíře, které skáče. 
2. Egyptské posvátné zvíře,které se podoba čápovi. 
3. Jaké zvíře má klepeta? 
4. Nejdelší had z jižní Ameriky 
5. Pouštní liška. 
6. Americká kočkovitá šelma (také značka oblečení). 

 
 

Autor: Nikola Lembasová, 6. B, obrázek Marie Motyčková, Alžběta Andrýsková 6. B 
 

Najdi 5 rozdílů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Václav Kopřiva, 5. A 

   1.       
   2.       
   3.       
 4.         
   5.       
6.          
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ZIMA 

 
Zima už se blíží, 
za chvíli nám sněží. 
Mikuláš a čert s andělem, 
budou tu než se nadějem, 
vnesou k nám ten vánoční čas. 
A Vánoce tu máme zas  ☺ 
 
Autor: Andrýsková Alžběta, 6. B. ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VLOČKA 
 
Bílá z nebe padá, 
prolétává krajinkou, 
přikrývá ji bílým snížkem, 
krásnou bílou peřinkou. ☺¨ 
 
Autor: Alžběta Andrýsková, 6. B. ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SEN 
 
Bylo léto, krásný den 
a zdál se mi jeden sen, 
V tom snu plavala jsem v moři 
a dívala se jak slunce nade mnou hoří. 
Plavala jsem mezi vlnami, 
potkala se s různými rybami. 
Cesta mořem byla nekonečná, 
časem na obzoru byla vidět pláž písečná.  
V té chvíli jsem se probudila 
a teplá vlna mne zalila. 
 
Autor: Eva Ertlová, 8. B 
 
 
 
CESTA 
 
Když jsem jela na prázdniny, 
do světa pohlédnout, 
viděla jsem hodně moří, 
kde byli mladí rybáři. 
 
 
Cesta se nám líbila, 
a tak jsme jeli dál,  
výlet se nám podařil 
 a slunce hřálo dál. 
 
 
Naše cesta končí v Norsku,  
v zemi zimy a ledu, 
vrátíme se nazpátek, 
myslím, že to bude v lednu. 
 
Autor: Petra Sošková, 8. B 
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KŘÍŽOVKA 

  
                                    HLAVNÍ MĚSTO….. 
 
 
 1) Hlavní město Japonska 
 
2) Hlavní město Srbska 
 
3) Hlavní město Anglie 
  
4)Hlavní město Norska 
 
5)Hlavní město Lucemburska 
  
6)Hlavní město Polska 
 
7)Hlavní město Španělska 
 
8)Hlavní město Ukrajiny 
 
                                                                           Autorka: Michaela Kovaříková, 7. B 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustrace: Lucie Kozárová, 9. B 

    1.        

   2.         
    3.        

    4.        

  5.          

    6.        

7.            

    8.        
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„Ftípky“ 
 
 
Sedí dvě blondýnky v restauraci a objednají si pizzu. Číšník se ptá: „Chcete jí rozkrájet 
na čtyři nebo na osm dílů?“  A jedna z blondýnek odpoví: „Na čtyři, osm bychom jich 
nesnědli.“ 
 
Medvídek Pů přijde do řeznictví a ptá se: „Máte šunku?“ Řezník odpoví: „Ano máme.“ 
Medvídek vytáhne pušku, zastřelí řezníka a říká: „To máte za to prasátko!“ 
 
„Tatí,  přeložili  mě do Zvláštní školy.“ „Výborně synku, když na to máš, tak studuj!“ 
 

 Vtipy pro Vás vybrala a ilustrovala Kristýna Nagelová, 7. B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Perličky ze školy 
 

Hodina informatiky v 6. třídě, žák popisuje hardware počítače. 
 

Myš je polohovací zařízení, protože …je položená na stole. 
 

Hodina českého jazyka 
 

MŠMT je zkratka označující Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale jedna 
žákyně z 8. třídy uvedla, že se jedná o Mateřskou školu mluveného textu. 

 
Jedna žákyně z 9. třídy na otázku, do jakého století je vedena Dalimilova kronika 

uvedla, že do roku 3016. (Správná odpověď je počátek 15. století.) 



Str.11 motýlí křížovka 
   
 
 
 
 
 
Str.11 podzimní křížovka 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rozdíly str.12: kouř z komína, klika, člověk bez nohy, 
mřížka v okně, kolečko na stěně., zvířátková křížovka 
 
 

 
Str14. hlavní města 
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Časopis obsahuje tvorbu a příspěvky žáků a učitelů, které vyjadřují jejich názory. Tyto názory 
se nemusí shodovat s postoji redakce. Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky zkrátit           
a drobně upravit. 
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  2. B E K Y N Ě         
     3. M O L         
   4. M O D R Á S E K      
       5. S M R T I H L A V
      6. P E R L E Ť O V E C

7. O T A K Á R E K         

1.  L I S T O P A D    
2.  V L A Š T O V K A   
3.   Ž A L U D Y     
4.   S K L I Z E Ň    
5.      L I S T Í   
6.       M E D V Ě D 

   1. Ž Á B A   

   2. I B I S   

   3. R A K    

 4. A N A K O N D A

   5. F E N E K  

6. P U M A      

    1. T o k i o   

   2. B ě l o r u s k o 

    3. L i t v a   

    4. O s l o   

  5. L u c e m b u r k  

    6. V a r š a v a  

7. M a d r i d    

    8. K y j e v   
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