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Členové rady časopisu Školoviny: 
Mgr. Renáta Matúšová 

 
Jursa Jakub 

Klose Martin 
Pražáková Adéla 
Němcová Alena 

Esslerová Michaela 
Kačeríková Hana 

Kryštofová Markéta 
Fajfrová  Pavla 

 
Korektury provádí Mgr. Lenka Mazurková 
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Školoviny po prvé….Školoviny po prvé….Školoviny po prvé….Školoviny po prvé….    

Držíte před s  sebou první číslo časopisu „Školoviny“. Jak jste si jistě všimli, zachovali 
jsme původní název školního časopisu. To abyste poznali, že je to časopis právě pro Vás! 

 
V tomto školním roce se setkáme čtyřikrát na stránkách časopisu. 

Co zde najdete? Přehledy akcí, které škola pořádá, v každém čísle rozhovor s osobností školy 
( možno i na vaše přání), úvahy na dané i libovolné téma, zajímavosti ze světa,okénko o 
zvířatech, vtipy, křížovky, atd.. 
  
Členové rady, kteří pracují pod vedením paní učitelky Matúšové,  pevně věří, že ve Vás 
najdou nejen věrné čtenáře , ale i  autory příspěvků. 
Témata k zamyšlení: „ O čem se mluví“, „Jak to vidím já“. M ůžete se vybrat i vlastní 
téma, které Vás zajímá. 
  

Příspěvky odevzdávejte do  1. 11. 2004, a to buď paní učitelce Matúšové (pavilón 
C), nebo členům rady časopisu. 
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Členové rady časopisu Školoviny:  
Mgr. Renáta Matúšová 
       
Jursa Jakub 
Klose Martin 
Pražáková Adéla   
Němcová Alena         
Esslerová Michaela 
Kačeríková Hana 
Kryštofová Markéta 
Fajfrová  Pavla 
 
Korektury provádí Mgr. Lenka Mazurková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haló, škola jenom neučí!!!Haló, škola jenom neučí!!!Haló, škola jenom neučí!!!Haló, škola jenom neučí!!!     
 

Nástup do školy je pro každé dítě a jeho rodiče jednou z nejvýznamnějších událostí 
v životě. Zveme všechny budoucí prvňáčky- Přijďte se k nám podívat! Čeká na Vás 
KLUB  ŠKOLÁČEK.  
 
Komu je určen? Budoucím prvňáčkům a jejich rodičům bez ohledu na to, na 

kterou školu půjde dítě k zápisu. 
 



 4 

Co nabízí? Možnost seznámit se se školním prostředím, zkusit si, co obnáší 
být prvňáčkem, vyzkoušet svou šikovnost, naučit se řadu věcí, 
potřebných pro úspěšný start ve škole a také poznat nové 
kamarády. 

 
 
Konkrétn ě: 
 
Kde: v prostorách ZŠ Ukrajinská 1533 
 
               Kdy  Program 
7. říjen 2004 v 16.00 hod. Cvičíme, hrajeme, dovádíme     

(Mgr.Pazderníková a Mgr.Revendová) 
 
4. listopad 2004 v 16.00 hod.  Hra s písmenky a čísly 
 (Mgr.Šichnárková a Mgr.Dudová) 
 
9. prosinec 2004 v 16.00 hod.Zpíváme, tančíme, povídáme si o Vánocích 
 (Mgr.Lovászová a Mgr.Uhrová)     
 
10. únor 2005 v 16.00 hod. Učíme se počítat, co víme o přírodě 
 (Mgr.Pazderníková a Mgr.Revendová) 
 
3. březen 2005 v 16.00 hod. Počítače se nebojíme      
 (Mgr.Krulíček a Mgr.Matúšová) 
 
7. duben 2005 v 16.00 hod. Kreslíme, malujeme, hra s barvami 
 (Mgr.Manczalová a Bc.Křenková) 
 
 
 
Využijte možnosti zkusit si „školu na nečisto“ a přijďte navštívit náš klub ŠKOLÁČEK! 
   
Seznam kroužků na naší škole ve školním roce 2004/2005Seznam kroužků na naší škole ve školním roce 2004/2005Seznam kroužků na naší škole ve školním roce 2004/2005Seznam kroužků na naší škole ve školním roce 2004/2005    
 
 
 
 
 
 

Přehled kroužků, které na naši škole pracují: Přehled kroužků, které na naši škole pracují: Přehled kroužků, které na naši škole pracují: Přehled kroužků, které na naši škole pracují:         
 
Název kroužku Jméno vyučujícího 
Angličtina pro 1. třídy Mgr. Denisa Pazderníková 
Knihovnický Mgr. Miroslava Knápková, Mgr. Lenka Mazurková 
Pohybové a sportovní aktivity Mgr. Bohuslav Žák 
Angličtina pro 2. ročníky Mgr. Jana Uhrová 
Rukodělný Olga Křenková Bc. 
Fotbalový Mgr. Lumír Orava 
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Informatika Mgr. Renáta Matúšová 
Přírodovědný Mgr. Bohuslav Žák 
Aerobic Mgr. Tamara Manzalová 
Informatika I. Mgr. Kamil Krulíček 
Informatika II. Mgr. Kamil Krulíček 
Literární Mgr. Renáta Matúšová 
 
 
  
„Holky povídaly, že to, co se povídalo, nepovídaly, že se to jen tak povídalo , aby se 
nepovídalo, co povídaly.“ 
         Martin Klose, IV.B 
         
 
 
 
 

Není jen tak lehké zjistit si pár zajímavostí o našem novém řediteli, panu Mgr.Petru 
Neshodovi. Díky jeho nabitému programu je pro Vás téměř nemožné zeptat se ho na to, co 
vás zajímá.Ovšem na žádost našeho časopisu o rozhovor, dal souhlasnou odpověď 
 a našel si pro nás čas.Takže jestli vás zajímá,zda je pan ředitel jedináčkem,zda se věnuje 
sportu,popřípadě jakých dosáhl úspěchů, přečtěte si  následující rozhovor: 
 
1)Na které škole jste působil před příchodem na naší školu? 
„Působil jsem na škole Gustava Klimenta  taktéž jako ředitel školy.‘‘ 
 
2)Co vás vedlo právě k tomu,že jste se rozhodl právě pro naší školu?Určitě jste měl i více nabídek. 
„Nabídek bylo více,ale tato nabídka byla nejaktuálnější.Druhým důvodem bylo,že se mi 
nechtělo opustit Porubu a třetím neméně důležitým ,že jsem tuto školu navštěvoval a 
odstartoval jsem zde svou kariéru.‘‘ 
 
 
 
3)Co se vám na naší škole líbí,co byste naopak změnil? 
,,Začal bych tím,co bych na této škole změnil,protože mi tato škola od doby, kdy jsem na ní 
studoval, připadá pořád stejná(kromě menších úprav).Začal bych tělocvičnou, kterou je 
potřeba dát do pořádku, také bych doplnil kabinet tělocvičny. To vše také z důvodu, že jsme 
tělocvikář a sport mám rád. Plánuji také rozšíření počítačové učebny ze stávajících 12 na 15 
počítačů,neboť ve skupinách bývá více dětí než je počítačů. V neposlední řadě pak bych chtěl 
vylepšit třídy  a některé kabinety učitelů. Také je v plánu rekonstrukce elektřiny  a 
vymalování( především pavilónu C). 
 
4)Chystáte se na naší škole vést nějaký kroužek? 
,,Nechystám se založit žádný kroužek,protože mám hodně práce a nemám na to čas. Mimo 
jiné jsme také trenérem sportovního šermu,který mi zabírá hodně času, a to  i víkendy.Navíc 
si myslím, že nabídka kroužků na naší škole je bohatá.“ 
 
5)Věnujete se nějakému sportu mimo školu? 
 ,,Již přes 20 let se věnuji sportovnímu šermu.“ 
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6)Dosáhl jste nějakého ocenění? 
,,Osobně jsem žádných větších ocenění nedosáhl.Úspěšný jsem jako trenér žákovských a 
juniorských kategorií, o čemž svědčí např. titul ocenění mistrů ČR.“ 
 
Mohli bychom teď úplně odbočit a zeptat se vás na pár otázek  z vašeho rodinného 
života? 
,,Ano klidně se ptejte.“ 
 
7)Máte nějaké sourozence?         
,,Ano mám sestru.“       
 
8)Je starší nebo mladší než vy?      
,,Je mladší než já a také navštěvovala tuto školu.“ 
 
9)A jaký je váš  sourozenský vztah? 
,,Myslím si, že přímo výborný.Samozřejmě jsme měli období, kdy jsme si moc nerozuměli, 
např. v období puberty, ale jinak jsme se k sobě chovali pěkně.“ 
 
10)Jste ženatý a máte děti?       
,,Ano, ženatý jsem a mám dvouletou dceru“ 
 
11)Čím byste chtěl,aby byla vaše dcera?Přál byste si aby šla ve vašich stopách? 
,,Na to vám neodpovím,protože opravdu nevím.Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel a taky 
nejsem člověk,který by někoho nutil do něčeho,co sám nechce.“ 
 
12)Tak teď už poslední otázka:Čím byste chtěl být,když ne ředitelem? 
,,Když ne ředitelem, tak  trenérem  šermu.“  
 

Michaela Esslerová IX.A, Hana Kačeriková IX, A, Martin Klose IV.B 
 
 
 
 
 
 
 
Střípky    
 
Barvy 

To, co dělá každý obraz obrazem, jsou bezpochyby barvy. Fyzikálně je barva směsí 
záření o různých vlnových délkách, tedy jde o část spektra viditelného záření, odraženého 
předmětem, jehož barvu posuzujeme okem pozorovatele. Dnes se ale zaměříme na trochu 
jinou tvář barvy, a to na pocity a účinky, které v nás vyvolávají.    

Základními barvami jsou žlutá, modrá a červená, které nelze namíchat z jiných 
odstínů. Jejich kombinací s příměsí  světla (bílé) a stínu (černé) vznikají další barevné 
odstíny. Barvy mají mnoho funkcí. Rozlišovací, jako například semafory, psychologickou 
(ovlivňují chování), symbolickou (černá - smutek, v Číně naopak značí radost) a ve 
výtvarnictví nejdůležitější - estetickou. 

Podle pocitu, které v nás barvy vyvolávají, dělíme barvy na studené (modrá, bílá, 
zelená) a teplé (červená, hnědá, žlutá). 
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Psychologové i reklamní pracovníci dobře vědí, že barvy mají velký vliv na psychiku. 
Ovlivňují naše chování, nálady, myšlení i naše zdraví. 
BÍLÁ  - Je symbolem čistoty, neutrálnosti a vyváženosti. 
ŽLUTÁ  - Působí jasně a povzbudivě. Podporuje chápavost  a působí pozitivně na paměť. 
ČERVENÁ - Vzbuzuje vzrušení a touhu. Dělá člověka hovorného, snaživého, vášnivého a 
dodává mu aktivitu.  
ZELENÁ  - Barva přírody, symbolizuje hojnost, růst, nový začátek a rozvoj. Pohled na 
zelenou uklidňuje nervy, oživuje oči, posiluje smysly a dává pocit klidu a zotavení. 
MODRÁ - Je to barva klidu, míru, uvolnění a rovnováhy. Uklidňuje, zjemňuje, ochlazuje, 
zlepšuje vnímání.  
HNĚDÁ - Barva země, odpovídá potřebě bezpečí, tepla a útulnosti. 

 
Zvěřinec:Zvěřinec:Zvěřinec:Zvěřinec:    

Tentokrát o nestvůrách z moří. 

V červenci 2004 v Tasmánii vyhodily vlny na pobřeží zvláštního hlavonožce, kterého 
vědci dosud neznali. Vážil přes 250kg a délka jeho chapadel dosahoval 15 metrů.Námořníci 
kdysi vyprávěli o gigantických chobotnicích, které napadly jejich lodě. V roce 1861 oliheň 
dlouhá několik desítek metrů zaútočila na francouzskou korvetu. Kapitán přikázal vystřelit 
z děla a kule útočníka potopily.Dnes víme, že tento nestvůrný hlavonožec je největší 
bezobratlovec světa – oliheň obrovská (kraken).Exemplář ulovený na Novém Zélandu měřil 
22 metrů  a vážil 3 tuny. Takový živočich by určitě dokázal ohrozit i dost velkou loď. 
Kde žije??  
V mořích, v hloubce 1000m. Je to velice záhadná bytost.O dinosaurech víme víc než o nich.V 
jejich přirozeném prostředí je nikdo neviděl.Krakeny loví vorvani.V temných hlubinách 
pravidelně probíhají souboje titánů.Ovšem olihně nejednou ohrozily plavce a snažily se je 
vtáhnout do hlubin moře. 

 Tak pozor na hloubky.        Němcová Alena IX.A, Jursa Jakub IV.B, 

Co na to říkáte ? Malé úvahy k zamyšlení Co na to říkáte ? Malé úvahy k zamyšlení Co na to říkáte ? Malé úvahy k zamyšlení Co na to říkáte ? Malé úvahy k zamyšlení                 

Moje babička. 
            O Vánocích jsme viděl v televizi film „Babi čka“  od Boženy Němcové. Tak krásnou 
a kouzelnou babičku by si každý určitě přál, ale já bych tu moji babičku za žádnou jinou 
babičku na světě nevyměnil. 
  
            Moje babička má tmavé vlasy a těch pár šedivých má ze mě. Každý rok si dává  
předsevzetí, že zhubne, ale to prostě nejde. Vaří totiž tak , ale tak skvěle, že kdybych byl král, 
udělil bych jí titul „Zlaté va řečky“ . Kuchyň je prostě její překrásné království.  
 

Babička hodně uklízí, moje maminka je po ní a tak mi nezbývá nic jiného než se, jako 
chlap, tomu pořádku přizpůsobit. 
  
            Babička má hodně kamarádek, nádherného pejska se kterým chodí na procházky a 
kterého na rozdíl ode mě hodně rozmazluje. Babička ráda čte, sleduje romantické seriály, u 
nich pak roní slzy, a zbožňuje prezidenta. 
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            Ovládat mobil jsem babičku už naučil, ještě se chystám na karty a bude 
dokonalá. 
  
            Myslím, že největším štěstím a smyslem jejího života jsem už 9 let já. No, řekněte, 
může být něco krásnějšího? 

 Jaroslav Remeš,  IV.B  

 

Hlášky všeho druhuHlášky všeho druhuHlášky všeho druhuHlášky všeho druhu: 

Na zříceninu hradu jsem vylezl jako první, ale poškozená byla už předtím.  

Martin Klose,  IV.B 

Vtipník:Vtipník:Vtipník:Vtipník:    

Jirka vylezl na sousedovu hrušeň. Nestačil ještě utrhnout ani první hrušku,když 
ho soused zaregistroval. 
"Honem dolů!". 
Jirkovi se moc nechce. 
Soused to tedy zkouší po dobrém: 
"Pojď, neboj se, já ti chci jenom něco říct." 
"Ále. Takový malý kluk jako jsem já nemusí ještě všechno vědět." 

 
Adéla Pražáková, IV.B 

 

Perličky ze školních lavic:Perličky ze školních lavic:Perličky ze školních lavic:Perličky ze školních lavic:    
 
Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy: "Pokud tě má rada, vrátí se."  

 
Poslali ho  namočit houbu, vrátil se s mokrou hlavou a suchou houbou.  

Pro Pro Pro Pro Šikulky:Šikulky:Šikulky:Šikulky:    
Vyluštěnou křížovku odevzdejte do 6.11.2004  některému z členů rady časopisu. 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Domácí zvíře s rohama 
2. Oceán  
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3. Naše hlavní město 
4. Králova . . . . 
5. Staré auto T…… 
6. Čím se díváme …                                

 
 

Adéla Pražáková , IV.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


