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KŘÍŽOVKY 
A SPOUSTA DALŠÍHO 

 
 

Bělásek se od svého založení změnil, přišli a odešli žáci, kteří do Bělásku 
chodili a přispívali svými kresbami, nápady a články.  

Myslím si, že Bělásek pořád dobře funguje a je tady legrace. Přibyli do 
redakce i noví žáci. Třeba já, spousta sedmáků a šesťáků. S Běláskem chodíme 
na různé tiskové konference, kde se toho mnoho dozvíme z oblasti žurnalistiky. 
Já osobně do Bělásku chodím ráda, je tady dobrý kolektiv a příjemná atmosféra.  

Kdybyste se s námi chtěli podělit o zajímavé příběhy a nebo návrhy, 
můžete je poslat na emailovou adresu: belasek.belasek@seznam.cz nebo 
donést některému z redaktorů (viz poslední strana časopisu) či paní učitelce 
Lucii Křivákové. 

 I  na Vás záleží, jak bude obsah Bělásku vypadat. My se budeme snažit, 
aby Vás zaujal co nejvíce. 

Petra Paličková, 8. B 
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                           Rozhovor s novými žáky naší školy 
 

Začíná další školní rok!!! I letos k nám přišlo opět hodně nových dětí, hlavně prvňáčci 
a na druhém stupni šesťáci. A tak jsme je přišly vyzpovídat. Naše oběti se jmenují Katka 
Roštáková z první třídy a Dagmar Theimerová (6. B). Doufejme, že je náš rozhovor 
nevystraší, že budou ochotné odpovídat na naše otázky.  
 
 
Katka Roštáková 
 
Těšila ses do školy ? 
Ano 
Proč a nebo na co ses těšila? 
Abych  se učila a měla více 
kamarádek. 
Jak ses cítila první den ve škole? 
Dobře. 
Jak se ti líbí tvoje učitelka?  
Je hezká. 
Co máš ráda za předmět?  
Český jazyk. 
Poznáš už nějaké písmenka?  
Ano k, a, t. 
Do kolika umíš počítat?  
Do 20. 
Umíš se podepsat?  
Ano. Ale umím napsat jenom svoje křestní 
jméno. 
Už víš čím chceš být, až budeš velká?  
Ne. 
Chutná ti jídlo ve školní jídelně?  
Ano, nejvíce špagety. 
Líbí se ti na škole víc než ve školce?  
Ano, protože se víc naučíme. 
 
 
 
 
 

Dagmar Theimerová ze 6. B 
 
Jak se ti líbí na naší škole? 
Docela se mi tu líbí.  
Máš tady nějaké kamarády? 
Ano. 
Jaký jsi měla pocit z prvního dne ve 
škole ? 
Hrozný. 
Navštěvuješ nějaký zajímavý kroužek? 
Ne, do žádného nechodím. 
Chutná ti v naší jídelně ?  
Nechodím do jídelny. 
Jaký předmět tě baví nejvíc?  
Všechny jsou dobré. 

 
 

Děkujeme děvčatům za rozhovor a přejeme jim hodně štěstí do nového školního roku. 
 

Autoři: Gabriela Svěchová z 6. A, Aneta Davidová z 6. A a Zuzana Jozková ze 7. A 
 

Foto: Dominik Berger, 7. A 
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU 

ŠIGUTOVOU 
 
 

 
 

 
Chtěla jste být vždycky učitelkou? 
     Pokud si to dobře pamatuji – ano. No a jsem. 
 
Jak se Vám líbí na této škole? 

          Je těžké odpovědět na tuto otázku už po jednom měsíci. Zatím mohu říct,  
     že  spokojená jsem. 
 
Jaké máte vztahy s žáky? 
     Já se snažím vycházet se všemi. Pokud žáci respektují má pravidla, jsem  

          v pohodě. 
 

Kterou třídu máte nejraději? 
Samozřejmě tu nejlepší …… 
 

Proč dáváte tak dlouhé domácí úkoly? 
Ještě jsem pořádné domácí úkoly nezadala …. 
 

Jaký byl váš nejoblíbenější předmět? 
Měla jsem jich ráda více -  cizí jazyky, dějepis, přírodopis. 
 

Udělali vám někdy žáci nějaký naschvál? 
Neměli k tomu dosud žádný důvod. Jsem sice 
hodně přísná, ale myslím, že férová. 
 

Jak trávíte volný čas? 
Učím se, učím se, učím se. 
 

Jaké je vaše oblíbené zvíře? 
Náš králíček. 
 

Vaříte ráda? 
        Vaření přímo nesnáším. Zato hodně ráda jím. 
 
Co byste nakonec vzkázala naší škole? 
        Přece aby byla nejlepší! 

 
 

Ptal se Zdenek Matěj, 8. B, ilustrace Ludmila Podešvová 7. B
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SRDÍČKOVÝ DEN 

 
Během měsíce září proběhl na naší škole prodej magnetů v rámci charitativní sbírky 

,,Srdíčkový den“. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc dětskym oddělením nemocnic 
v České republice a dětskym zařízení,  která pečují o opuštěné, nemocné a handicapované 
děti, a také sociálně slabým rodinám, které se starají o postižené děti. Magnety se rozprodaly 
úplně všechny. Zvláště děti 1. stupně si magnety se zvířátky zamilovaly. Koupením magnetů 
tak každý přispěl na dobrou věc a pomohl potřebným dětem.  

p. uč. Lenka Kučerová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ŠANCE 
 

 Na dobročinnou akci „Srdíčkový den“ navázala na přelomu října a listopadu 
charitativní sbírka „Šance“. Tento projekt pomáhá už téměř 10 let dětem ulice. Pomáhali jste 
jim koupí propisek vyrobených v chráněných dílnách. Z vybraných peněz se podporují 
především chráněné dílny, kde je mladým lidem bez domova umožněno pracovat. Děkujeme 
všem, kteří pomohli!!! Také děkuji žákům 8. B, kteří informovali o této sbírce žáky celé školy 
a podíleli se na prodeji propisek. 
 

p. uč. Lucie Křiváková 
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PODZIM 
 
Jan Karkoš, 6. B 
 
Chladný podzim je tu zas  
a listí padá ze stromů. 
Je to myslím smutný čas, 
plný zimy, deště a hromů. 
 
Ráno brzy brzičko 
z pod běloučkých peřinek, 
již  nebudí nás sluníčko,  
ale budík našich maminek. 
 

Chladný podzim vrátil se 
a mráz svá kouzla  předvádí. 
Natáhneme šály, čepice, 
ať zima nám již nevadí. 
 
Podzim i svá kouzla má, 
když stromům listí pestře zbarví 
a příroda sladce usíná. 
Jó, podzim v přírodě mě baví. 

 
Sběr kaštanů a žaludů 

 
I letos žáci naší školy měli možnost pomoci mysliveckému sdružení při přikrmování 

lesní zvěře sběrem kaštanů a žaludů. Odkup kaštanů a žaludů, které děti nasbíraly během 
podzimu, proběhl 21. a 22. října. Žáci byli motivováni i symbolickou odměnou 1 Kč za 1 kg 
kaštanů a 3 Kč za 1 kg žaludů. Celkem všichni nasbírali 602 kg kaštanů a 44 kg žaludů. 
Nejvíce kaštanů a žaludů nasbírala třída 7. A. Z jednotlivců bych vyzvedla např. Tomáše 
Muroně ze 7. A, Kláru Kutačovou z 2. A, Alenu Palkovskou ze 3. A a  Elišku Vaňkovou z 2. 
B.  Při odkupu kaštanů a žaludů pomáhali především chlapci z devátých ročníků – Martin 
Růžička z 9. B, Lukáš Kanovský, Jan Rašík z 9. A a děvčata z osmých tříd. Věříme, že budou 
zvířátkům chutnat. 

 Mgr. Lucie Křiváková 
Foto: Dominik Berger, 7. A 
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POŠTA PRO TEBE 
 

Zapnula jsem televizi a viděla jsem v Poště pro tebe Honzu Rašíka. Hned po 
příchodu do školy jsem informovala kámošky a musela jsem se zeptat Honzy, 
jak to probíhalo. 

 Pro ty, kdo tento pořad nesledují uvedu o něm několik informací. Pošta pro 
tebe běží každou středu ve 20:00 na ČT1. Lidé hledají blízkou osobu. Někdy si 
pozvou víc jak 1 osobu. Uvádí ho Ester Janečková. Pošťák Ondra předává poštu 
určeným osobám, které hledají. Hosta a blízkou osobu odděluje zeď. Ester před 
odhalením stěny vyslýchá hosty ,kdo by to asi mohl být. Potom se na obrazovce, 
co visí na zdi, ostří obraz člověka, který si tam pozval lidi. Když už ví, kdo si je 
pozval, prohodí spolu pár slov a jestli chtějí, tak se stěna odstraní. Jestli nechtějí, 
tak se rozejdou.  
 

 
Kdy jsi navštívil Poštu pro tebe?  

10. 2. a 26. 6. 2008 
 

      Jak ses tam dostal?  
Moje mamka tam šla hledat svou 
sestru a našla ji. 
 
      Koho jsi tam našel?  
Tetu a sestřenice. 
 

      Líbilo se ti tam? 
 Ano, byla tam příjemná atmosféra. 
 
        Poznal jsi pošťáka Ondru a 
Ester?  
Jo, poznal a mám s nimi i foto, jsou 
moc   příjemní.   
 
Co tě zaujalo nejvíce? 
 Odsunovací stěna a hlavně Ester 

s tetou. 
  
      Jsi rád, že jsi tam byl?  
Hodně, protože jsem našel 
rodinu. 
 
     Scházíte se s nimi?  
Jo, jednou za dva měsíce.
 
 
 
     
       
        
   

Text a rozhovor: Aneta 
Malochová 7. A a Natálie    Květoňová 7. A 
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Schránka důvěry 

 
 
 

Na naší škole máš možnost využívat schránku důvěry, kterou najdeš na odpočívadle 
nad schodištěm do šaten v pavilonu B. 

Co do schránky patří: 
- náměty a návrhy na zlepšení prostředí školy 
- dotazy 
- žádost o radu 
- informace o problémech, se kterými se jinak nechceš svěřit a nevíš si rady s jejich 

řešením 
Své dotazy, náměty, informace můžeš i nemusíš podepsat. Záleží na tvé volbě. 

Pokud budeš chtít znát odpověď na svůj dotaz a nepodepíšeš se, musíš udělat na papíře 
značku (* Ο ◙☺☻☼ ♣ ). 

Odpovědi na dotazy, rady a informace najdeš na nástěnce umístěné mezi sborovnou 
a kabinetem školního metodika prevence a výchovným poradcem. Schránku důvěry vede 
p. Chrástecká (školní metodik prevence sociálně patologických jevů) ve spolupráci 
s p. Zezulkou (výchovným poradcem) a vedením školy. 

 
p. uč. E. Chrástecká 

 

 
 

Žloutenka typu A 
 

Hepatitida A = ŽLOUTENKA, tzv. "nemoc špinavých rukou" je virová infekce jater, 
kterou způsobuje virus hepatitidy typu A. Hlavními příznaky jsou nechutenství a únava, 
zežloutnutí kůže nemusí být přítomno!!!!! 

Už téměř dvě stovky nemocných hepatitidou typu A evidují letos pražští epidemiologové. 
Počet přitom každý den roste. Za celý loňský rok epidemiologové zaznamenali v Praze pouze 
36 případů. 

 Žloutenka ve škole: Zarážející je, že žáci byli seznámeni s ohrožením hepatitidou typu A 
a i přesto někteří žáci ignoruji základní hygienické návyky jako umývání rukou apod. Nejlepší 
ochranou je proto očkování. 
 

David Vydržel, 7. B 
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ÚVAHA NA TÉMA - SVĚTLO 
 
 

 
Světlo je velice zajímavá věc. Nemůžeme říct, že je to věc, není to ale ani 

abstraktní pojem, protože díky světlu vidíme.  
 Světlo je energie, kterou umíme přeměnit na elektřinu, ale máme se zatím 
co učit o jejím efektivním využití. Je to tak silná energie, že je to nejrychlejší věc 
ve vesmíru a nic nemůže být rychlejší, ani stejně rychlé. Díky světlu rozeznáváme 
den a noc. Ve tmě dokážeme se světlem dělat nádherné  věci a díky různým 
minerálům umíme vytvořit různobarevné ohňostroje, s pomocí barevných skel 
dokážeme udělat mnohobarevné světelné efekty, které se používají při koncertech 
a  na mnoha jiných místech při různých akcích. Světlo umíme vytvořit s pomocí 
nějaké hořlavé látky nebo žárovky a elektrické energie a pomocí jiných věcí. 

Díky světlu vidíme, ale ne kdekoliv na této planetě. Světlo není dostatečně 
pronikavé, aby bylo vidět v 2000 metrech pod hladinou moře, ale dokáže 
proniknout skrz sklo. Světlo ze Slunce je velmi potřebné, je to základní životní 
podmínka. V dalekých severských zemích nemají v zimě dost světla, a proto se 
musí častěji léčit z depresí a léčí se pomocí tzv. světelných domů. Slunce nám 
dodává světlo a teplo, bez kterých by život na Zemi nebyl možný.   
 
 
A na konec malá hádanka.    
 
           Kdy je vám světlo úplně na nic???  

                       
      
      

   
      
        
  Autor: Martin Mičic, 7. B 
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Čarodějnice 
 
 

Byl jednou, ale jen jednou jeden 
černo-černý les, kdo do něj vlez už nevylez, 
a na kraji lesa, seděla tam vosa a z té vosy 
se stala čarodějnice. Byla malá, hrbatá, 
ošklivá a zubatá. Hlavu měla velkou jako 
dýně, oči má černé, obočí husté  a zarostlé. 
Nos byl špičatý a na něm se vyjímala 
bradavice. Pusa? Ta byla veliká. No prostě 
je to ošklivka. Proč tohle vyprávím? To asi 
nevíte, protože vám radím, ať tam 
nechodíte, protože kdo tam vleze, už 
nevyleze.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Text a ilustrace: Zuzana Jozková, 7. A 
 

 

SKŘÍTEK POPLETA 
 
 
Byla jedna chajda a v ní bydlel skřítek Popleta. Jednou se skřítek vydal do světa přát 

dětem hodně štěstí. Na své cestě dorazil do domu, kde spala dvě děvčata. Vytáhl své kouzelné 
sáčky, kde měl ukryté zlé i dobré sny. Na jedné postýlce spala hodná dívka a v druhé zlá. 
Skřítek popleta vytáhl sáček s dobrými sny a otevřel ho nad zlou dívkou a nad dobrou dívkou 
otevřel se zlými sny. Ráno si hodná dívka povzdechla, „Ach, to mě skřítek Popleta už nemá 
rád?“ Zlá dívka se zaradovala. „Konečně mám dobré sny“.  

Když skřítek Popleta přišel druhý den v noci, viděl jak hodná dívka pláče. Ptá se jí: 
„Proč pláčeš?“ „Ale, skřítek Popleta na mě zapomněl.“  A pláče dál.  

V tom si skřítek uvědomil, co provedl a řekl jí: „Už neplač a běž spát.“  
Dívka si šla tedy lehnout a už nikdy se jí nezdály zlé sny. Skřítek si už dával větší 

pozor. Skřítek Popleta už  nebyl popleta, ale šikulka!  
 

Zuzana Karkošová, 6. B 
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Le Parkour 
 

Parkour je umění pohybu. Při parkouru jsou využívány přirozené pohyby: běh, 
skákáni a lezení. Díky těmto pohybům můžeme se dostat z jednoho místa 
na druhé. 

Parkour není soutěživý sport. Při tréninku se snažíme 
překonat sami sebe a svůj strach. Pořád musíme své 

nedostatky zlepšovat, až bude výsledek dokonalý. 
Parkour není extrémní sport. Parkour se dá 

skákat od 6 – 99 let. Pravidelné tréninky se 
konají: ve středu od 17:00. Sraz je 

za novou radnicí v centru Ostravy 

(na lavičkách 
u řeky). 
Francouz David 
Belle dal tomuto sportu 
název Le Parkour. Se svojí 
skupinou skáčeme skoro dva měsíce 
a chodíme skákat na Dubinu a nové triky se 
učíme z www.youtube.com. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Dalibor Cihelka 7. A  a fotografie: Dominik Berger, 7. A 
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DRAVCI 

 
 

Dne 23. října celou školu navštívili různí 
draví ptáci. Na začátku třetí hodiny jsme se 
všichni odebrali do šaten a poté ven. Byli jsme 
rozděleni do dvou skupin a každá byla na jednom 
stanovišti. Tam byli  ohraničeni draví ptáci 
a o každém nám pánové, kteří se o ně starají, něco 
řekli. Pak položili otázky, na které jsme 
odpovídali a dostávali magnety, kalendáře nebo 
pexeso. Poté jsme se vyměnili s vedlejší 
skupinou, kde se vše opakovalo, jen s jinými 
ptáky.  

Když nám všechny ptáky předvedli, tak 
jsme se odebrali k oválu a ptáci se předváděli 
v letu. Všichni se náramně bavili až na to, že byla 
zima jak v mrazáku! Pak si vytáhli z davu dětí 
šesťáka Davida Valentu, dali mu koženou 
rukavici a kus masa a už volal obřího supa! Ten 
naštěstí opatrně přiletěl a na zavolání odletěl (bez 
Davida). Byla to skvělá zábava, ale ještě aby bylo 
tepleji a my málem neumrzli. 

 
Silvie Jakubková,  8. B 

OBRAZY Z LISTÍ 
 

  Během odpoledne ve středu 5. a ve čtvrtek 6. listopadu využili žáci školní družiny 
z 1., 2. a 3. tříd v rámci výtvarného a rukodělného kroužku krásné slunečné počasí a 
dostatečné množství „materiálu“ – spadaného listí – k tomu, aby vytvořili na zeleném 
trávníku před budovou naší školy několik krásných obrazů. Povedly se jim obličeje smajlíků, 
sluníček, letopočet 2008 a domečky. Všichni měli z vykonané práce velikou radost. 

 
Vychovatelky ŠD 
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Den zemědělských plodin - 

projekt třetích tříd 
 

Dne 6. 11. 2008 naše třída pořádala Den zemědělských plodin. V tento den jsme vařili 
pokrmy ze zeleniny. Někteří spolužáci vařili bramborové placky, pochoutky z cukety, 
mrkvový a šopský salát, celerovou pomazánku a já jsem vařil polévku, která všem chutnala. 
Pak, když vše bylo připraveno, jsme ochutnávali a zhodnotili uvařené pokrmy. Poté jsme hráli 
různé hry s paní ředitelkou. Na závěr jsme vyráběli výrobky ze zbytků zeleniny. Já jsem 
vyrobil panáčka z brambory, česneku, mrkve a cukety. Den zemědělských plodin se mi moc 
líbil. 

Maxim Klus, 3. A 
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ZAC EFRON 
 

Je dvacetiletý herec. Narodil se 18. 10. v SAN LUIS v Kalifornii v USA. Je 

ve znamení vah. Když mu bylo 11 let, jeho  rodiče si všimli jeho schopností, a  tak ZAC  

začal brát lekce zpěvu a poprvé si zahrál v muzikálu Gypsi.  

Já jsem jej viděla poprvé v  High school musical, kde hrál krásného Troje Boltna. 

Tento film se odehrává na střední škole. Hlavními postavami jsou Troj Boltn (Zac Efron) 

a Gabriela Montez (Vanessa Hudgens). Tito dva mladí lidé se setkali při akci na Silvestra. 

Film je o láskách a starostech mezi těmito dvěma lidmi. 

Mimo tyto muzikály dostal role v hrách Peter Pan, The Music Man, Mame, Little 

Shop of Horrors. V letech 2004 - 2005 ztvárnil roli Camerona Bale v seriálu od WB 

Summerland (mimochodem tady hrál i Jesse McCartney a teď v roce 2008  běží na Nově 

každou sobotu, když budete mít čas, mrkněte). Za roli ve filmu Miracle Run (2004) dostal 

pochvalu kritiků. A chystá další filmy. Mimochodem teď se dotočil High Schoul Musical 3, 

který se dostává do kin. 

Diana Malochová, 6. A 
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Křížovka pro cestovatele po hradech a zámcích 
 

 

 
Výsledná tajenka : ????????????????????? 
Který zámek na Severní Moravě navštívil kdysi Ludwig van Beethoven ? Také zde 
pobýval Paganini.  
 
1. Romantický novogotický zámek v jižních Čechách inspirovaný anglickými, 

tudorovskými stavbami – např. zámkem ve Windsoru. Natáčejí se zde pohádky. 
Pod hradbami byl r. 1290 sťat Záviš z Falknštejna. 

2. Největší moravský hrad. Před pár lety vyhořel jeho depozitář. Co to je? ( prostory 
pro uschovávání drahých předmětů – obrazů…) 

3. S kterým hradem severní Moravy je spojeno jméno Leoše Janáčka? 
4. Doplň jméno zámku na jihu Moravy v povodí řeky Dyje, který je doplněn 

zahradami, rybníky, romantickými stavbami a vyhlídkovou věží. 
5. Nejrozsáhlejší hrad  severní Moravy nedaleko Teplic n. Bečvou. 
6. Jak se jmenuje město, nad kterým leží hrad Helfštýn? 
7. Jak se jmenuje bůh Slunce? 
8. Město v srdci Hané známé svými barokními symetrickými zahradami, na zámku 

s hodnotnými obrazy Rembrandta a Tiziána. 
B. P. –  M. M. 

       

1             
2             
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OBRÁZKOVÁ KŘÍŽOVKA 
       1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
   2.      

 
3. 

4.     
 5. 

 
 
 
 
 
 

6. 
                 
 
 
 
 
Autor: Natálie Květoňová, 7. A 
 
 

Spočítáš všechny  
čtyřúhelníky? 
 
 
 
 
 
Autor: Silvie Jakubková, 8. B 

    1.        
 2.           
    3.        
3.            
    4.        
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Řešení křížovky str. 14 
 
Čtyřúhelníky str. 15: 
Pokud jste jich našli 46, počítali 
jste dobře. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek: 
Kristýna Matějková, 4. B 
 
Řešení křížovky str. 15: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek: Jana Varechová, 4. B 
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3  H U K V A L D Y      
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7 A P O L Ó N         
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