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llustrace: Kristýna Šuláková, 6.C
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Test úrovně fanouškovství
l) Ve kteých

letech minulého století vznikla ZŠPorubská?
a) v 70. letech
b) v 80.Ietech
c) v 90. letech

2)

Kolik pater má škola?
a) sklep, přízemía 4 patra
b) sklep, přízemí a 3 patfa
c) přízemí a3patra

3) Co se nachází pod školou?

a) skladiště
b) ledová plocha
c) protiatomový kryt
d) jeskyně

4) Kolik tříd pro pohybově nadané žáky můžetena škole najít?

a)5
b)3
c) 10

5) Kolik oddělení má školnídružina?

a)4
b)5
c)6

,poq

Výsledek testu:
5-4

nou^9Jds nople} eZ (] ,s '(] ,,

'(l ,t'lq,z

1 la1;?odez ls,p?^odpo
'(e ,1 :rpgnodpo 9ungld5

bodů Jsi opravdu dobqim fanouškem. Aby to tak zůstalo.' nezapomeň
pravidelně náš časopis.

3-2

body

Ve svých znalostech školy máš jistémezery, Čti pravidelně náš
časopis a tvá úroveň fanouškovství se určitě zlepší.

1-0

-

bodů Zdáse,,

žeje opravdu ten pravý čas věnovat se fanouškovství
pořádně. Začni tř eba přečtením našeho časop i su.
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Aktuality měsíce června
aneb Na co se těšíme
Datum:

1,6.

Třída:

Akce. vÝletv. ŠvP:

1.-4.ročník Den dětí "Země ostrovů"

2,6,

7.C

Vodácký den na raftech

3.6.

5.-9.ročník

lron Kids

4.6.

šo

Rybářské závody

7,6.

1,-8.ročník

Focení tříd

9.6,

1.-3.ročník Olympiáda porubských škol

9.A

13.6.
13.6.
13.6,-17.6.
14.6.

Vodácký den na raftech

4.-5.ročník Olympiáda porubských škol

6.B

+

6,C

Skola v přírodě

6.-9,ročník Olympiáda porubských škol

14.6.

5.A

Divadlo

16.6.

4.-5.ročník

Dívčífotbalovýturnaj

20.6.-24.6.

8.ročník

ŠXolav přírodě

20.6.

9.B

21.6.

,1.A +

21.6.
- i,al:_turt, ct.r} .Xe _] - €
- .' i+tca
_
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+

9.C

Vodácký den na raftech

1.C Výlet - Planetárium Ostrava

4,C
cq ?. _.

zoo

ostrava

22,6.

1.B + 4.A

Výlet - Štramberk

22.6.

7.A

Lasergame

22.6.

2.A

+

2.B Výlet - Planetárium Ostrava

23.6.

9.B

+

9.C

Olomouc

23,6.

3.C

+

4.B

Dinopark

7.B

23.6.

24,6.

Chotěbuz

4.A+ 4.B Výlet - Planetárium Ostrava

šo

246

Hry bez hranic

8.C

Vodácký den na raftech

29.6.

9.ročník

Slavnostní vyřazování

30.6.

1.-9.ročník

Vysvědčení

28.6,

8.B

+

l

§ěpán Kaňok, 6.L'

Nenašel jsi zde akci své třídy?
Omlouváme se, Asi jsme to neuhlídali.
Dej nám příštéVédět, abychom na nic
d ů ležitéhonezapomněli.
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Máte pocit, že znáte učitele našíškoly?

-

Ale co když mají tajemství, která byste do nich neřekli?
Zkuste odhalit , které z uvedených výroků j sou pravdivé.

PAN UČ|TELVOSTRÝ

DOSTAL HNED PRVNÍTÝDEN

PANÍUČ|TELKAKALÍKOVÁ
CHTĚ LA VŽDY CKY N OS tT BRÝ LE.

v PRVNírŘÍDĚP1ZNÁMK].

PANÍ UČ|TELKA JANEČKOVÁ BYU

6. NA MlsTRoVsTVÍ EvRoPY

PANí ]č|TELKA šoaoaovÁ
VDANÁ A

uÁ ovĚ oĚn.

r

JUNloRŮ v JUDU.

PANÍ ASISTENTKA SYNKOVÁ

DĚÁ

PANÍ AS|STENTKA RAUSOVÁ JE
KREATlvEC.

ZÁVODNĚ BALET.

Ajak
Připravily; K

+

M

+

to tedyje? Pravdu vám odhalíme na konci tohoto čísla.

B (Kača Mirochová, Máňa Foldynová, Bóra Šípová),6.C
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Chtěla být

ka d eřn icí,,,

Naštěstí pro nás se stala učitelkou
angličtiny, a tak se s její usměvavou
tváří potkáváme na chodbách školy,
či přímo v hodinách.

Paní učitelka Kaletová je narozena ve
znameni Raka a ráda si střežísvé
soukromí. s rozhovorem však
souhlasila a my jsme rádi, že do toho
s námi šla.
Jaké je vaše nejoblíbenějšíjídlo?

Mám ráda

asij ské, indické,

vietnamské, thajské, mořské plody
a ostrá jídla.

Jak jste se dostala na tuhle školu?
Odpověděla jsem na inzerát, že
hledaj í učitelku angličtiny.

Považujete se za přísnou učitelku?
Tak napůl. Když je potřeba, tak
dokážu zvýšit hlas, ale řekla bych,
že úplně přísná nejsem.
Jaké jsou vaše zdliby ve volném

čase?
Ráda čtu, peču a šiju.

|

í?r:_o-t* -tž,, .N&_a -_Čta *-.

Byla jste vždy dobrú v předmětu,
který učíte?

Na základní škole jsem byla jen
pět let, To jsem měla jeden rok
angličtiny. Potom jsem šla na
osmileté gymnázium. Tam jsern
byla průměrná. Pak jsem se
nedostala na vysokour školr_r, tak
jsern jela na rok do Anglie.
Hlídala jsem tarn děti. Tam se mi

zlepšila angličtina. Potom jsem
vystr,rdovala vysokou školr-r.

Jukou burvu mdte nejruději?
zelenou a černou,
Čí,nirtn chtělu být juko malú?

Parnatuji si, že jsem chtěla být
kadeřnicí.
Juké je vaše nejoblíbenějšízvíř,e?

Nejspíšesurikaty.
vaše datum narození?
26.6.

Jaká si myslíte, že jste?
Márn ráda legraci, jsem pořádná a
tnárn ráda, když věci fr"rngujítak,
jak mají.
Moc děkujeme za rozhovor a odvahu,

Připruvily: Kristýna Šuláková, 6,C a Helentt Rundtlvá, 3.C

ry
Chtěli byste se dozvědět něco o učitelce,
či učiteli.
Dejte nám vědět a my ji (ho) za vás
vyzpovídáme.
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PoTLEsK
aneb

TO SE NAM POVEDLO!
V dubnu jsme se zúčastnilivýtvarné

soutěže
,,O nejoriginálnější velikonočníozdobu
a dekoraci". Do soutěže jsme poslali
několik výrobků, ale nakonec se v
kategorii 5. - 7. tříd ZŠumístil na
1. místě společný výrobek beránka.
Náš bééééé(ránek)
se povedl.
Jednalo se o celoostravskou soutěž,
kterou pořádalo Středisko volného
času ostrava. l naše družina za svou
kategorii poslala do soutěže dva
výrobky a jeden z nich se rovněž
umístil na stupních vítězú-Věříme,
že si vyrábění užili stejně jako my,
a gratulujeme i jim k jejich umístění.

žáci 6.B

6.B

POTLESK

aneu

To sE NÁM povEDLo!

ffi

Vlastivěda, téma: Velkomoravská říše

|

Český jazyk

=

- Sloh: Pracovní postup
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Povedlo se Vám taky něco a chcete se
se svými úspěchy pochlubit?
Tak o sobě deite vědět a napište nám.
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Myslíšsi, že máš pod čepicí.Fakt si myslíš,že
ti to pálí. .Ie v tobě novodobý Einstein? Tak to
dokaž! Nachystalijsme pro tebe logické úrkoly,
které tě opravdu přinLrtí přemýšlet. Dáš to?
í
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LuCie Kalafutová,

5.

F

A)

Ke kterému písmenu dojdeš, začnešIi

na políčkustart a budeš-li se držet

šipek? Jen ať se v tom nezamotáš!
(Lukdš Kresta,5.B)
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V družině to žije!

i

tvtožná si říkáte, že družinaje místo, kde se jen čeká. Čeká se na
oběd. Čeká se na kroužek. Čeká se, kdy po celém dni nastane ta
chvíle jít konečně domů... Ale takhle to u nás v družince vůbec

nechodí! V tomto článku je pouze pár
ochutnávek toho, co jsme v družině od
března zažili. A že toho je!

V březnu jsme se s dětmi
zapojili do soutěže o

nejoriginálnější Velikonoční
ozdobu a dekoraci. Děti se s

chutí pustily do

vyrábění.

pomohli také rodiče a
odměnou našeho snaženíbylo
čestnéocenění a dárečky.

V

pátek I. 4. 2022 proběhla

v

prostorách
družiny malá beseda k připonrenutí osobr,osti
Kon-renského, Parrí vychovatelka
Vlad'ka svý,nr poutavýn vyprávěním
přiblížiladětern velkélro r"rčcncc 17.
stolctí. Role rnoderátorky se zhostila
Helena RLrndová, žál<1,rrč 3. C.

J. A.

Ve středu 13. 4.2022 jsme pro děti na školnímhřišti

připravili hledání velikonočníchvajíčeks kvízem.

V pátek 22. 4. 2020 děti formou zábavného kvízu
testovaly své znalosti na téma ekologie a životní
prostředí.
26. 4.2022 Den Země na Hlavní třídě zpestřil kroužek
Všeurněl s pásmem krátkých pohádek.
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Vpátek 29.4.2022 jsme pro děti na hřišti připravili hru Tleskni pleskni - otoč - vyskoč, Děti si potrénovaly paměť, rychlost a také
spoluprácive dvojici,

Ve středu 4.5.2022 si děti
sklíčka,

s

rodičivyzkoušeli malovánínavyíezávaná

&

A to rozhodně nekončíme. Do konce roku zbývá sice pár týdnťr, ale my

jsme na ně v družině připraveni! Čeká nás spousta
akcí O. Zde jsou alespoň některé z nich:
2l

- 5 -

2022 Juniar - senlor - hendlkepáda

, 4. 6.

2022 Rybářské závody, 8. 6.2022,

16, 6.2022 Deskové h ry s rcdiči, 24. 6.2a22 Hry bez hranci - Sportovn

dopoledne pro děti ze ško kV
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Matyáš

Matyáš Zach,
Mistr Českérepubliky v běhu na
60 m překážek, kategorie Dorost
Co musíšdělat, abys vyhrdl?

Abych vyhrál, jo? To 1e těžká otázka.
Asitrénovat kvalitně.
Burleš se tomuto sportu věnovat
pracovně nebo budeš mít jinou

prdci?

Dokud mi půjde atletika, tak budu
dělat at|etiku.

Jakdje tvd oblíbenúbarva?

Asi výtvarka, protože tam

To je asi jedno.

nemusíme nic dělat.

Tvoj e nej

ob

Na jakou střední školu půjdeš?

líb e něj š íj ídlo ?

Na spotlovní gymplv Zábřehu.

Jím všechno. Sním cokoliv.

A ví to celd tříclu, že jsi mistr

Nejoblíbenějšízvíře?

Českérepubliky?

Panda.

Juký je tvůj nejoblíbenější
předmět kromě tělesné
uýchovy?

No, nevím. Když se podívajína
internet, tak asi jo,

Připravili; Jan Simon Ševčík,1.A, Zuzana Surá, 4.B

Teď už to ví ne.jen celá třída, ale celá škola.

A všichni budeme držet palce, aby

se v atietice dařilo i nadále.

Velká gratulace!
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VTIPALKOV
Mam bagr, outo a dvě límuzíny.
No, nejsou ta Kínder vajíčkasuper?

V myšíškole

Paní učitelko: ,,Tak třeba ty, Pepíčku.Jak
dlouho žije myš?"
Pepíček:,,Nevím. To zóleží na kočce, paní
učitelko."

Paní učitelka se ptó dětí: ,,Jok dělá kočičko?"
Přihlósí se Mája a řekne:,,Mňau."
,,Spróvně, Mójo." ,,Joký zvuk vydává oslík?"
Tentokrát zvedne ruku Tomík a odpoví: ,,Íóáó."
,,Ano, Tomíku."
,,.rak dělá

myš?"

Ted' se hlósí Pepíčeko říká: ,,Klik."

Srui]

se

la

celé kolo

Joseí Lada: llustrovanó írazeologie. (1971)

Koledníci dořeknou koledu o teta přinese
z domu mísu vojíček.
,,Chcete nějaká vejci, chlapci?"
,,IJrčitě, teto," notahují ruce koledníci.
,,Výborně, takže to bude šest korun za jedno!"

Jak se říkó zorachu pro dospělé?

,,Kurýr Vóm dnes od 7:00 do 77:00 doručíVaši
zósilku."

Ptá se syn totínka:
,,Tati, co je to skleróza?"
,,Na co ses ptol?"

,,Odkud móš ten nový mobil?"
,,Vyhról jsem soutěž v běhu."
,,A kdo všechno běžel?"
,,Majitel teleíonu, policie o jó."

,,KdY?"

Líbíse ti vtipy a rád bys zde viděl svůj
ob líbený? Není nic snazšího. Pošli

vtipy pro vós vybraly: Kristýna Šulókovó
a Nelo Tkačíkovó (6.c)

']í.oÉ-t*t-.t!},-4-. -_čž r.-.

nám jei a pokud bude opravdu dobrý
rád i ho zveřejníme.

d

--:E- ,

Něco na závěr
A je to! Došli jste ažnasamý závěr prvního číslanašeho školního
časopisu, Jsme rádi, pokud se Vám první číslooslovilo. Budeme rádi i
zarady a náměty do číseldalších.Doufáme, že nám zachováte svou
přízeň i do budoucna a budete se na dalšíčíslotěšit stejně, jako my na
jeho tvorbu.
Redakce školního časo

Kristýna Šuláková, IÝela Tkačíková, ŠtapánKaňok, Kateřina
Mirochová, Mariana Foldynová, Barbora Šípová,Helena Rundová,
zuzana surá, Jan simon Ševčík
Pod vedením p. učiteltry Petry Řehové.
Naše škola
Štěpcí.nKttňok
TO DAS:

základni škola,

1) Místo otozníku potří číslo8
2) Do;taneš se do písmene A.

-prvňáčky volá.

Učiteléučíllor.rdře.
vĚŘrt

p.učitel Vostrý
p.učitelka

vypadá to

- urvĚŘrr

Kuchařky nárn dobře vaří,

PRAVDA

v práci sc jirrr vždycky daří.

Kalíkovd PRAVDA

l

p.asisťentkoSynkovó rcŽ
p.

chcete včclčtvíc.
přijd'te, rnůžemeVám to říct.

všechny obrázky, které nejsou dutorským dílem, jsme stóhli ze strónek:
g h

p?

h

l=cs&ta b=ri&og

žáei,

je to dobrý kamarád.

p.učitelka Šoborovó rcŽ

cz/i m

l

Naši školLr má každý rád.

p.asistentko Rousová PRAvDA

l e.

čitcle. zlrttéstnlne i

odvádínre všichni dobror-r práci.

učitelko Jonečkovó PRAVDA

htt ps ://www. goog

potor-l-r clobře.
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