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Milí žáci,
po delší době na Vás čekají dvoutýdenní vánoční prázdniny a mně
nezbývá nic jiného, než Vám popřát, abyste si je užili co nejlépe a v plném
zdraví se 6. ledna 2020 vrátili do lavic naší školy. V minulém roce jsem si přál
dárek pro nás pro všechny, šatní skříňky, který se nám i za pomoci vašeho
odpovědného chování při realizaci instalačních prací podařilo nadělit. Dárek,
i když malinko opožděný, využíváte každý den a myslím si, že potěšil všechny
z vás. V letošním roce se spolu se zřizovatelem školy snažíme o další dárek,
který sice Ježíšek v letošním ani v příštím roce nadělit nestihne, nicméně už
dělá všechno proto, aby jej mohl donést co nejdříve. A co je tou věcí, kterou
pro naši školu plánujeme? Jde o realizaci půdní vestavby v pravé části budovy
30. dubna 20, kde by měly vzniknout dvě učebny jazyků a audiovizuální
místnost spolu s kabinetem vyučujících.
Chápu, že většina z vás je nyní před svátky natěšena na svá vlastní přání.
Proto bych Vám chtěl popřát, ať pod stromečkem najdete to, co vám udělá
největší radost, krásné Vánoce a mnoho štěstí do nového roku 2020.
Mgr. Vladimír Matuš
ředitel školy
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Lampionový průvod
Při příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce pořádala naše škola pro naše
nejmladší děti lampionový průvod. Konal se 14. listopadu 2019 v podvečerních hodinách
a účastnili se ho žáci 1. – 4. ročníku se svými rodiči, prarodiči i sourozenci. Zájem byl
veliký. Děti z 1. a 2. tříd uspávaly písničkami broučky připravené z kaštánků a žaludů, starší
žáci si rozsvítili u řeky lampiony přání a zazpívali státní hymnu.
Celá akce byla efektním a příjemným zakončením dne.
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Projektový den na I. stupni
Projektový den k výročí svobody proběhl na 1. stupni v pátek 15. listopadu 2019
v dopoledních hodinách. Žáci 1., 2. a 3. tříd si hravou formou vysvětlili pojmy vlast,
svoboda, národ, kreslili státní symboly a poslouchali hymnu české republiky. Čtvrté a páté
ročníky čtením textů v encyklopediích skládali průběh událostí roku 1989, shlédli krátký
poučný film o životě v Československu, aby pochopili rozdíl mezi totalitou a demokracií.
Na závěr řešili ve skupinách zábavnou formou úkoly z nástěnných naučných tabulí. Na
dobových fotografiích zde mohli porovnat život v Československu před 1989 a v České
republice dnes. Projektový den se vydařil a děti si z něj odnesly nové znalosti o historii naší
republiky.
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Adéla Pauková 7. A

VLK A KOČKA
Vlkovi dnes vrtá hlavou,

vlk uspořádal lesní ples.

pročpak všichni kočku malou

K němu domů všichni přišli.

Všichni ji moc mají rádi,

Zpívali a tančili.

jsou s ní dobří kamarádi.

Okamžitě po skončení,

Musí plány vymyslet,

našli poklad, velmi cenný.

ale musí začít hned!

Byla to ta lodička,

Co udělá, teď už ví,

kterou prý ta kočička,

co nejdříve začne s tím.

ukradla a zničila,

Časně ráno vlk volá:

do vody pak hodila.

„Viděl jsem kočičku,

„Hanba, hanba veliká,

ukradla mi lodičku!

kočka chudák naříká.

Na kousíčky rozbila,

Příště si to rozmysli,

do vody pak hodila!“

než nám řekneš nesmysly.

„Vlku, vlku to je lež!“

Když druhému jámu kopáš,

„Přísahám vám, prosím věř!“

sám potom do ní padáš!

Všichni časem uvěřili,

Kdo má za přítele lež,

s kočkou už se nebavili.

nohy krátké má, to mi věř!“

Smutná kočka doma,

Od té doby všichni s kočkou kamarádí se,

zůstala tam sama.

ale s vlkem vůbec nikdo nikdy už více.

Po týdnu pro celý les,
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Kniha a mobil

Byla jednou jedna kniha a mobil. Mobil říká knize: „Heč, mě lidé používají
víc než tebe, starají se víc o mě než o tebe, mají mě radši než tebe. Vsadím se,
že tě nikdo nikdy ani neotevřel.“ Nato se kniha brání: „ Ale otevřel. Třeba jsi
používanější než já, ale ty se vybíjíš, rozbíjíš, kazíš, každou chvíli se zaviruješ
a tak. Ano, teď není má doba, ale budu ve světě narůstající techniky vzácnost.
Nekazím oči jako ty a více rozvíjím slovní zásobu a napsat mě je umění. Napsat
na tobě esemesku je lehké, ale já potřebuji víc než to,“ říká kniha. Mobil na to:
„Víš co, uděláme test.“ „Dobře,“ přitaká kniha. Mobil chvíli přemýšlí a říká:
„Půjdeme na cestu a přejede nás auto. Kdo vydrží, vydrží vše.“ Kniha věděla, že
se mobil rozbije, ale musela mu dát za vyučenou, tak souhlasila. Lehla si vedle
mobilu na vozovku a čekaly. Po chvíli přijelo auto a stalo se to, co kniha věděla,
že se stane. Otočila se, ale uviděla jen prázdné místo. Mobil stál na patníku
a vysmíval se jí: „ Heč, heč, ty hloupá kniho. Fakt si myslíš, že bych se nechal
přejet?“ Jak se jí tak vysmíval, převrátil se a spadl do stoky a už ho nikdo nikdy
nenašel.
Ponaučení: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Anna Zonková, 7. A
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Sametová revoluce
Elen Kaducová, Adéla Kuchyňková, 9. A, 9. B
Stěna v Německu stojí,
všichni o ní ví.
Lidé se zde shromažďují,
zbourat ji chtějí.
Všechno se to podařilo,
Dort si to zasloužilo.
Máme jedno přání,
ať naši republiku štěstí provází.
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Mrazení
Sofie Labuzíková, Adéla Pražáková, 9. B
Hurá, konečně svobodný život.
Máme, co jsme si přáli,
O tohle jsme celou dobu usilovali.
Život, který žijeme teď.
Po třiceti letech se nám ta zima vrací,
Společně s novou generací.
Mají už jenom ty mobily
a to mrazení po zádech nikdy nepocítili.

7

1989
Vendula Hradilová, Alžběta Mojžíšková, Sára Vavrušová, 8. A
Jednoho dne v sobotu
dal Havel lidem svobodu.
Nebyla to žádná hračka,
byla to pořádná rvačka.
Revoluce to byla opravdová,
proto se jí říká sametová.
Doufám, že jsme vám to řekli jasně.
A to je konec naší básně.
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Facebook
Markéta Havlíčková, 6. C
Dnes je moderní doba.
Facebook máme,
na svět se z monitoru díváme.
To před 30 lety
nebyly žádné lety,
do Itálie například
nikdo se nesměl podívat.
Před 30 lety
byl časopis Květy.
A nic víc,
na banány bylo front tisíc.
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V úterý 22. října 2019 v budově základní školy na ulici Matiční proběhla velmi oblíbená
podzimní akce s názvem Halloweenská cesta. Jako každý rok byla celá akce připravena
staršími žáky ze školního parlamentu a jejich spolužáky. V letošním roce akce přilákala
opravdu velké množství návštěvníků, počet zúčastněných činil téměř 240 dětí.
Již v patnáct hodin čekalo před budovou školy neskutečné množství různých čarodějnic,
upírů, mumií a dalších strašidel, ať už malých či dospělých. Pro účastníky bylo připraveno
šestnáct stanovišť, na kterých děti prvního stupně plnily více či méně náročné úkoly. Po
splnění všech úkolů a nasbíraní razítek, si děti mohly na kole štěstí vylosovat jednu ze čtyř
připravených sladkých odměn.
Děkuji všem organizátorům a pomáhajícím, ať už z řad žáků či učitelů, za pomoc s přípravou
Mgr. Vladimíra Pencková
a skvěle zvládnutou akci, která se stává čím dál oblíbenější.
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Koncem října se žáci IV. A, V. B a V. C s paní učitelkou Klárou
Šmídovou rozhodli vyrobit si vlastní halloweenské dýně. S chutí se
pustili do práce a během vyučování navrhli a vydlabali vlastní krásné
dýně, které si radostně odnesli domů. Všem se jejich práce povedla
a svítící dýně ozdobily jejich domovy.
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Podzim 2019/2020

I. A

386,8 kg

nejlepší sběrači:
Adam Steiger

127 kg

Nelly Fajkusová

75 kg

Kristýna Bodnárová

55 kg

I.B

129 kg

Matyáš Halfar + Klára Satinská 92 kg

I.C

199,1 kg

Karel Kron

I.D

366 kg

Adrian Hudec

100 kg

Jana Růžičková

70 kg

Johanka Kubíková

55 kg

Tereza Valová

66 kg

Laura Štrossová

51 kg

Emma Šilhanová

74 kg

Magda Zemanová

50 kg

Jakub Sálus

35 kg

Magdaléna Kovářová

98 kg

Eliška Kovářová

98 kg

Valerie Pastyříková

51 kg

II.A
II.B

206 kg
264,6 kg

II.C

52 kg

III.A

403 kg

70 kg

III.C

107 kg

Jiří Ruš

III.D

221,6 kg

Richard Groborz

100 kg

IV.A

435 kg

Adéla Michálková

126 kg

Jan Dvořák

89 kg

Vojtěch Zonek

50 kg

Pěgřím Dominik

20 kg

IV.B

79 kg

IV.D

905 kg
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53,3 kg

Victoria Kudelová

515 kg

Putková Laura

171 kg

Jolana Šubertová

58 kg

V.A

103,9 kg

V.B

25 kg

V.C

661,5 kg

VI.A

458 kg

Oliver Vaš

57,4 kg

Jakub Valošek

160 kg

Jakub Ciora

156 kg

Nora Labuzíková

104 kg

Vojtěch Hrachový

93 kg

Jan Rajnoch

376 kg

Leon Krečmer

56 kg

VI.B

183,1 kg

Tereza Ciorová

156 kg

VI.C

313,5 kg

Radim Kurka

223 kg

VII.B

225,5 kg

Zátorská Sára

185,5 kg

VIII.A

107 kg

Mojžíšková Alžběta

100 kg

IX.A

49 kg

Hořčica Daniel

49 kg

Celkem: 5880,3 kg starého papíru
Na sberu papíru se podílely i paní uklízečky, které po nás
vytrídily 100 kg papíru.

Všem sběračům děkujeme za
záchranu 159 stromů.
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Žáci naší školy I. stupně se zapojili do školní basketbalové ligy.
Do ŠBL přihlásilo celkem 86 základních škol z celé České republiky, jsou
rozděleny do 14 herních skupin po 6 a 7 družstvech. Dva nejlepší týmy
postoupily do základní části Jr. NBA League. Z naší herní skupiny jsme
postoupili společně se ZŠ Heyrovského Olomouc.

Náš tým složený z vybraných žáků 2. – 5. ročníku patřil do Divize D – Slezsko, která se odehrála na
podzim dvoukolově – v Ostravě a Opavě.

Tady se nám již tak nedařilo a nepostoupili jsme do další kvalifikace.
Všem zapojeným sportovcům děkuji za reprezentaci školy.
Mgr. Libora Kalvarová
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Vážené žákyně, vážení žáci, milé kolegyně, kolegové, rodiče,
velice děkuji za materiální pomoc pejskům i kočičkám zatoulaným, či nechtěným,
týraným nebo jinak strádajícím. Veškerá materiální pomoc sbírky byla tentokrát
směřovaná spolku Šance pro jejich život z. s., kterému není lhostejné utrpení
zvířat. Pomáhá těmto tvorečkům v jejich nelehkém životě, poskytuje jim azyl,
vyléčí je a poté jim hledají ty nejlepší domovy. Působí v Moravskoslezském kraji.
Činnost neziskových organizací je založena na dobrovolné spolupráci lidí, kteří se
podílejí na jejím chodu, mnohdy jsou odkázané na materiální pomoc dárců
a dobrovolníků. Nadace i spolky dělají potřebnou a záslužnou činnost, pomáhají
psům, kočkám (samozřejmě i jiným zvířátkům) zatoulaným, či nechtěným,
týraným nebo jinak strádajícím, za jejichž smutné osudy mohou převážně jen lidé.
Právě z tohoto důvodu pomáhají naši žáci již tradičně. Letos jsme aktivně pomáhali
už podesáté. Žáci i jejich rodiče z domova nosili nepotřebné deky, povlečení,
prostěradla, či ručníky a darovali také na dobrou věc pytle s granulemi, konzervy,
piškoty i těstoviny, vodítka, hračky, náhubky, misky, pochoutky, vitamínové
doplňky, desinfekční přípravky Savo, gumové rukavice.

Děkujeme ♥
Mgr. Sylva Kristiánová
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Pes není jen nejlepším přítelem lidí, ale i jejich věrným pomocníkem. Psi
pomáhají farmářům, policistům, ale také lidem s handicapem. Vodícího psa
potkal snad každý z nás, ale existují i psi tzv. asistenční psi a právě tito psi přišli
k nám do školy. Žáci I. C a III. D se mohli na vlastní oči podívat, co dokážou, jaké
jsou mezi nimi rozdíly a jak pomáhají svým lidem.
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Adventní malování na sklo
...jako každý rok před Vánocemi jsme se 19. a 20. 11. 2019 sešli v 5. oddělení školní
družiny u adventního malování na sklo.
Půdní vestavba se zaplnila dětmi i rodiči, kteří různé tvary sklíček měnili v pestré,
nápadité a hlavně originální dárky pro své blízké a známé. Všichni malovali s chutí
a zaujetím, všechna sklíčka se povedla a malíři byli spokojeni. Domů si odnášeli své
„poklady“ s úsměvem a já Vám přeji, aby Vám úsměv vydržel po celý Advent.
paní vychovatelka Dáša Nováková
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ŠIKULOVÉ v naší škole
V půdní vestavbě budovy 30. dubna se dne 7. 11. 2019 natáčel vánoční díl pořadu
Šikulové. Třicet šikulů z druhých tříd se přesvědčilo, že být šikulou není zrovna
snadné. Zapotili se nad výrobou anděla pro děti z nemocnice, náročné bylo i skládání
vánočního stromku z časopisu a výroba adventního věnce z ruliček od toaletního
papíru. Nakonec se všechno povedlo a děti si to užily. Nyní se už těší až se uvidí
v televizi.
Dívejte se s námi ve čtvrtek 19. 12. 2019 v 11,00 hodin nebo v sobotu 21. 12.
2019 ve 14,15 hodin na ČT:D.
paní vychovatelka Dáša Nováková
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Matýsek a jeho kamarádi
Dne 28. 11. 2019 vystoupil ve školní družině pan Zdeněk Polach s loutkou
Matýskem, kterého žáci znají z televize nebo YouTube. Netradiční loutkové
a břichomluvecké představení zhlédlo 100 žáků 1. a 2. tříd, kteří se bavili
a především smáli „od začátku do konce“.
Bc. Iva Vaňková
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Naše školní perníčky
Jelikož se v letošním školním roce koná Vánoční jarmark poprvé v odpoledních hodinách, přišel návrh
na vytvoření společného výrobku I. a II. stupně. Tím začala celá akce pečení perníčků. Žákyně
9. ročníků s jejich třídními učitelkami napekly ve školní jídelně na ulici Šmeralova perníčky. Následně
dvě oddělení školní družiny s žákyněmi devátých ročníků společnými silami tyto perníčky nazdobily
a celý proces byl ukončen ve třídě V. C, kde žáci hotové perníčky zabalili a nachystali k prodeji na
Vánoční jarmark.
Mgr. Vladimíra Pencková, Mgr. Jana Černá, Mgr. Michaela Kalvodová
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V úterý 3. 12. 2019 se na naší základní škole opět uskutečnil již tradiční

vánoční jarmark,

kde žáci mohli prodávat své vlastnoručně (nebo

s pomocí rodiny) vyrobené produkty. Jako každý rok byl obrovský zájem jak
prodávajících, tak i kupujících, včetně rodinných příslušníků...podívejte se sami.
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„Myšlenková mapa je hra…“
Dnes si budeme povídat o mapách, které nám neukazují, kde je
jaké město, hora nebo řeka. Nebude to hodina zeměpisu. Budeme
si povídat o tom, jak pracuje náš mozek a o tom, jak můžeme
využívat malování například při přípravě oslavy vašich narozenin
pro kamarády. Myšlenková mapa je hra, ke které můžete pozvat
i své rodiče nebo prarodiče a naplánovat si třeba program na letní
prázdniny.
Červené kolečko uprostřed obsahuje téma
vaší myšlenkové mapy. Modrá
kolečka, to jsou otázky, které si
můžete položit:
• Čím chci být?
• V čem jsem nejlepší, v čem
vynikám?
• Jaký(-á) chci být?

Lidské tělo je ta nejdokonalejší
věc na světě a náš mozek je určitě
nejpropracovanější a nejsložitější
„počítač“. Mozek je orgán, který
slouží jako organizační a řídící
centrum našeho těla. Je to například jako ve škole – vaše třída,
s paní učitelkou, je jako lidské tělo,
kde vy jste ručičky, nožičky, plíce,
bříško, záda, krk a paní učitelka je
mozek, který vám říká, co máte
dělat a učí vás nové věci.
V mozku je obrovské množství přenašečů a zpracovatelů
informací, které získáváte čtením,
posloucháním nebo sledováním.
Určitě jste se někdy dívali na letní
oblohu, plnou hvězd – těch tam
je, že? No a asi takové množství
těch přenašečů a zpracovatelů
informací máme v našem mozku.
Můžete si je představit jako malinkaté chobotničky s množstvím
chapadel.
Myšlenková mapa, o které si
dnes povídáme, kopíruje vlastně
naši mozkovou buňku – je to taková chobotnička, kam si můžete

No a zelená a hnědá kolečka
obsahují odpovědi na tyto otázky.
Jak vidíte na obrázku vaší kamarádky, doplnila svou myšlenkovou
mapu i obrázky.
Vytvářet myšlenkové mapy
je ohromná zábava a ještě je

napsat, nebo namalovat vše, co
nás zajímá. Pomocí myšlenkové
mapy si můžete, s kamarády,
s rodiči nebo s paní učitelkou ve
škole, připravit program jakékoliv
akce, kterou si vymyslíte. Můžete
si namalovat svou rodinu nebo
popsat, pomocí myšlenkové
mapy, své kamarády.
Postup je velmi jednoduchý.
Doprostřed papíru si napíšete
to, čeho se bude celá mapa týkat.
Můžeme si zkusit vytvořit spolu
myšlenkovou mapu na téma: Kdo
jsem? Na obrázku je již hotová
mapa, kterou vytvořila jedna vaše
kamarádka z jiné školy.
to velmi užitečné. Můžete si,
například, udělat mapu jednotlivých předmětů, kam si napíšete
a namalujete všechny informace,
které jste se ve škole dozvěděli.
Tady by možná bylo dobře, aby
vám pomohl někdo z dospělých,
nebo to můžete zkusit s paní
učitelkou ve škole.
Můžete rovněž vytvořit krásný
vánoční dárek pro své rodiče,
prarodiče, tety a strýčky, sourozence, pro všechny, které máte
rádi. Vytvoříte myšlenkovou
mapu vaší rodiny, kam namalujete a napíšete všechny její členy.
Třeba takovou, jakou vytvořil
další z vašich kamarádů. Myslím,
že takovým dárkem byste udělali
velikou radost.
Ing. Šárka Janků, Ph.D.
prosinec 2019
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Velice děkujeme za příspěvky do školního časopisu.
Budeme rádi za každého dalšího aktivního dopisovatele se zájmem o tvorbu školního časopisu.
Své nápady, náměty i připomínky zasílejte na e-mailovou adresu časopisu p. uč. Mgr. Sylvě Kristiánové:
maticak@volny.cz
Děkujeme
Zpracování aktuálních informací, grafická úprava, korekce:
Mgr. Sylva Kristiánová
zdroj free ilustrací, obrázků:
http://cz.123rf.com/
https://pixabay.com
http://www.publicdomainpictures.net/
https://freephotos.cc/
vektorové omalovánky - zdroj free:
http://cz.123rf.com/
http://www.coloring.ws/holidays.htm
http://www.crayola.com/free-coloring-pages/
https://malvorlagen-seite.de/cs/

Vydáno v prosinci 2019 nákladem 35 výtisků.

Srdečně děkujeme za zajištění tisku paní Ing. Kateřině Látalové, Ph.D.
Tisk časopisu Matičák sponzoruje společnost
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