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Milí čtenáři,

máme tady nový školní rok a s ním i vydání prvního čísla, které

se nese v duchu podzimní nálady a blížící se zimy. 

V tomto čísle se vám představí naši redaktoři, mezi nimiž
najdete i nové tváře redakčního týmu. 

Opět se můžete těšit na zajímavé články z prostředí školy i

mimo ní. Pracujeme také na nové rubrice, která se vám bude

snažit přiblížit  vše kolem YouTube. (již brzy)

Teď už jen zbývá, abyste se pohodlně usadili, otočili na další

stránku a objevili kouzlo psaného slova. 

Příjemné čtení přeje celá redakce.

Monika Sekelová

. . . . P Á R  S L O V  N A  Ú V O D
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Ahojky,

jmenuji se Nikol a chodím do 8.B. V časopise
jsem už třetím rokem a stále mě baví (vážně
nekecám :)) 
Ve svém volném čase ráda sportuji a sleduji
YouTube scénu, tím pádem ode mne budete
moct čekat spoustu článků ohledně youtuberů,
nebo influencerů, na čemž budu pracovat
společně s Terkou.
Ještě bych k tomu mému volnému času dodala,
že hodně ráda cestuji a poznávám jakákoliv nová
místa, jak v zahraničí, tak i v České republice. 
Snad se vám budou mé články líbit, tak zatím
ahoj.

Je zvykem, že redaktoři přicházejí, odcházejí
a někteří zůstávají dál. Zajímá vás, kdo je v
letošním roce členem naší redakce? Pokud
ano, čtěte dál, něco se o nich dozvíte.

KDO 
JE 
KDO?
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Já jsem Eva Daňková. Je mi 11 let a chodím
do 6.A. 
Do školního časopisu chodím prvním rokem.
Budu mít na starost prozatím módní a
kulturní rubriku. 
Mezi mé koníčky patří sólový a sborový
zpěv, klavír, flétna atd.

Zdravím vás, 
mé jméno je Claudie Ceníčková, jsem tady v časopise nová. Je mi
dvanáct let a chodím do 7.A. Baví mě čtení a šití, i když to zní divně,
ale dle mého je to fajn – když vás to baví, stačí jen na to přijít a je to!
Taky chodím do kroužku keramiky a baví mě vyrábět různé nástěnné
či jiné ozdoby. 
A co bych ještě více řekla o sobě? Jsem přátelská, mám hodně
dobrých kamarádů a líbí se mi všechny barvy. Moje oblíbená zvířata
jsou kočky, psi, mývali a lemuři Kata. 
V časopise budu psát rubriky o tom, kde jsme se třídou byli a co jsme
dělali, a o tom, co mě baví.

Ahoj,

jmenuji se Eliška, chodím do
8.B a jsem už třetím rokem
jednou z redaktorek školního
časopisu.
Ve svém volném čase sportuji,
jezdím na koni a tancuji. 
V časopise budu psát články o
filmech společně s
redaktorkou Nikol.
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Ahoj,
jmenuju se Kristýna Kubáňová a je
mi 12 let. 
V časopise Kasač jsem nová a těším
se, až budu pro vás dělat vtipy a
komiksy. Od mala ráda kreslím a
svůj první obrázek jsem dokonce
namalovala už ve třech letech. Taky
velmi ráda tančím a zpívám, ale
abych řekla pravdu, zpívám, jako
když kočku vezete k veterináři. 
A když jsem říkala, že ráda tančím,
nepřejte si mě vidět na tanečním
parketu.
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Nazdárky, ahojky, kamarádi, 
zdraví vás Terka ze svého imaginárního světa.
Je tady cukrová vata a jednorožci, co kašlou
duhu a jsem tady velice šťastná, protože mezi
ně zapadám. 
Chodím do 7.A a je mi 13 let. 
Ve třídě mám i své kamarádky. Žirafu, Pětku
(Mimozemšťan), Ceník, Milku, Červíka a By
Kiki. Přezdívá se mi TerkaL Obecný nebo Tete
nebo dokonce Tete Obecná. Ráda sleduju
YouTube a také mám hodně ráda hudbu.
V tomto roce budu dělat v časopisu rubriku
DIY a také rubriku o youtuberech společně s
Nikol Kleiberovou. 
Mám velmi ráda přírodu a zvířata. S mou
kamarádkou Kiki chodím do kroužku jménem
Aikido, což je bojový sport. Jsem trhlá a divná
holka – takový kašpar třídy. 
A to je o mě asi vše. Takže se s vámi loučím:
bye bye. :D

CELÁ REDAKCE  



HOLY
MATRIMONY

Let your wedding be a timeless event by simply celebrating

inside your hometown's church or chapel.

hodnotil situaci po ani ne dvou

měsíčním působení na této škole. :)

Jsme v době, kdy je ve škole

povinnost nosit roušku, jak během

přestávek, tak během vyučování. 

Je náročné učit v roušce?

(pozn.redakce: otázky byly kladeny ještě
před úplným uzavřením základních škol.)

Nic příjemného to není. Špatně se v ní

dýchá a vyučuje. Zároveň často

nerozumím žákům, co mi přes svou

roušku říkají. Doufám, že se brzy

situace uklidní a učitelé a žáci si od

roušek odpočinou. 

„Doufám, že se brzy situace

uklidní a učitelé a žáci si od

roušek odpočinou."

Dělá vám problém si zapamatovat

všechna jména žáků?

Zapamatovat si jména všech žáků
druhého stupně není nic jednoduchého,

zvlášť když učím všechny třídy.

Nyní je to ještě více obtížnější, protože

kvůli rouškám ani nevím,jak někteří

žáci vypadají.

Pane učiteli, v prvé řadě bychom se

rády zeptaly, jak se vám učí na naší

škole?

Zatím je to spíš o zvykání si na nové

prostředí a žáky. Nerad bych už 

 

INTERVIEW 
S
OSOBNOSTMI
NAŠÍ ŠKOLY

V každém čísle časopise
se snažíme pozastavit u
zajímavých osobností
naší školy. Letošní
listopadové číslo jsme
věnovali nové tváři v
učitelském týmu, a to
panu učiteli
Mgr.Martinu Jurkasovi.
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Jaké bylo vaše vysněné povolání,

když jste byl malý? Chtěl jste být

vždycky učitelem?

Nejprve jsem chtěl být policistou, pak

soudcem. V maturitním ročníku na

gymnáziu jsem začal přemýšlet o studiu

politologie, anebo učitelství.

Nakonec jsem se rozhodl pro to druhé,

což je zjevné. 

„Nejprve jsem chtěl být

policistou, pak soudcem."

Pracují žáci na naší škole lépe než

na škole, kde jste byl předtím?

Každá škola má svá specifika, taktéž
žáci, každý vyniká v něčem jiném.

Dal byste nám nějakou radu, jak si

lépe zapamatovat učivo v dějepise?

Studentům pomáhá sledování různých

historických dokumentů, dějepisných

videí. Některým zase to, když si učivo

nahlas předčítají, nebo ho vykládají

druhé osobě.

 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
štěstí ve vašem osobním i pracovním

životě!

ELIŠKA P . 
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HOLY
MATRIMONY

Let your wedding be a timeless event by simply celebrating

inside your hometown's church or chapel.
„OSTRAVO,
MOJE MILÁ" Školní fotosoutěž se koná každým

rokem a je to takřka tradice. „Ostravo,
moje milá“, je název třetího ročníku,
kdy se tématem stal život v Ostravě.
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Soutěžilo se v jedné věkové kategorii, ale vyhrát jste mohli ceny dvě: cena odborné poroty
a cena on-line diváků. Nejlepší fotografie podle odborné poroty a vás diváků vyfotili Milla
Tranová (7.A) a Ondřej Adamec (7.A).
Při pohledu na ty nádherné fotky, se kterými se soutěžící ucházeli, jsem si řekla, že by byla
škoda tato díla a jejich majitele nepodpořit v jejich nadání na focení. 
Pro mě nakonec vyhráli všichni ti, co se do soutěže alespoň zapojili. Přeji všem, ať to
nevzdávají a zkusí své štěstí v dalších kolech fotosoutěže!

A nyní si přečtěte rozhovor s vítězi letošního ročníku: 

Ondro, kde byla fotografie focena?
 Fotku jsem fotil u Základní školy ve Staré Bělé.

Čím jsi fotil telefonem nebo fotoaparátem? 
Telefonem

Kdy vznikla tato fotografie? 
Fotku jsem vyfotil ještě před soutěží.

Použil jsi při focení nějaké filtry nebo něco takového? 
Ne, nepoužil jsem žádné triky ani filtry na fotky.
 



Co tak normálně fotíš? 
Osobně rád fotím nějaká zvířata, rostliny nebo krajinu.

Je nějaké téma, které bys zaručeně chtěl příští rok ve fotosoutěži?
Sám nevím, každé téma bude určitě fajn…
 
A co bys chtěl doporučit ostatním do dalšího kola fotosoutěže, aby uspěli jako ty?  
Fotografům doporučuji, aby si našli nějakou zajímavou věc, nebo cokoliv, co je zaujme. Musí se
snažit fotit z co nejvíce úhlů. Určitě se jedna z fotografií povede a potom bude vypadat
„nádherně".

Děkuji za rozhovor.
Pozn.redakce: Vítěznou fotografii můžete obdivovat na obálce listopadového čísla časopisu. 

Millo, kde je fotografie focená?
Nepamatuji si přesně, ale myslím že někde
v Bělském lese.

Jak tě napadlo vytvořit takovou fotku?
Líbila se mi obloha, a tak jsem ji vyfotila.
 
Fotíš na mobil či fotoaparát?  
Fotím na mobilu.

Co nejraději fotíš?
Přírodu a okolí.

Používáš u svých fotek nějaké filtry?
Moc ne, protože někdy tím zničím fotku.
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Co bys poradila dalším soutěžícím: jak se fotí
vítězná fotka?
Asi to, že foťte to, co se vám líbí.

Je nějaké téma, které bys uvítala v letošním
ročníku fotosoutěže?
Zeptala jsem se svých spolužáků a oni navrhovali
nebe/oblohu nebo květiny.

Děkuji za rozhovor.

11
 EVA D. 



Dne 3.9. 2020 se uskutečnil výlet 7.A do OZA*. 

Po cestě jsme potkali několik slimáků a nějaké ty odpadky. Skákali jsme si na záda a nesli

jsme se, aby nás nebolely nohy. Možná jsme spadli, možná ne. To už je naše třídní tajemství.

Paní učitelka měla nervy na pochodu. 

Když jsme šli do OZA byli jsme čistí, ale pak se to říct nedalo. Teda alespoň naše mysl. Něco

jsme se tam naučili, jako například, co je to plast, nebo sklo, nebo…. co je to třetí? Jo, papííír.

Jedna nejmenovaná holčina u výkladu usnula, ale to nevadí. Jako vždy jsme dostali pidi

popelníčky. Musím říct, že ten karton od mléka se tam nevlezl. Ale!!! Jako ořezávátko to

funguje! A potkali jsme dinosaura - byl hrůzostrašný, celý z odpadků. Kromě toho tam byl i

iPhone. 

Ne, ale teď seriózně. Naše třída byla v OZU, kde jsme se naučili plno věcí. Naučili jsme se,

kde máme dávat jaký odpad. Samozřejmě víme, že plast patří do plastu a papír do papíru.

Ale naučili jsme se třídit elektroodpad, nebo kde máme dávat větší nábytek, či použité

látky?! 

Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Měli jsme tam i soutěže, kde jsme se utkali i o různé

ceny. Například mini popelničky, propisky a barevné štítky na nalepení. Zkrátka, bylo to

fajn.

A nezbývá nic jiného, než se rozloučit: sbohem, čau a na shledanou. 

HOLY
MATRIMONY

Let your wedding be a timeless event by simply celebrating

inside your hometown's church or chapel.VÝLET 
DO
„ODPADKŮ" O tom, že exkurze mohou být

zajímavé, píše vážně i nevážně naše
redaktorka Terka. 
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*OZO Ostrava = odvoz a zpracování odpadů v  Ostravě. 

TERKA L.
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A teď bychom vás vzali do děje…

…Princeznu Ellenu od narození provází

veliká kletba, kterou na ni uvrhla zlá

čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v

den jejich dvacátých narozenin. V den, kdy

se tato kletba vyplní a celé království

zapadne tmou, se princezna ráno probudí a

zjistí, že je uvězněná v časové smyčce. Den,

kdy slaví své dvacáté narozeniny, prožívá

stále dokola. 

Takže ho oslavila více než čtyřicetkrát.

…Osvobodí ji princ Jan? Zůstane navždy

uvězněna?...

To vám nebudeme nyní prozrazovat.

...

PRINCEZNA
ZAKLETÁ 
V
ČASE

„Princezna zakletá v čase“ je novou

pohádkou z dílny řežiséra Petra Kubíka.

Pohádka je vhodná jak pro mladší, tak pro

starší diváky.

Jednou z nejhlavnějších postav je

princezna Ellena (hraje Natália Germani),

princ Jan (hraje Marek Lambora) a

alchymistka (hraje Eliška Křenková).

V minulém čísle jsme vám přinesli

exkluzivní rozhovor s režisérem

této pohádky, Petrem Kubíkem.

Původní premiéra této pohádky

měla bý v březnu roku 2020, ale z

důvodu koronaviru byla

přesunuta na září 2020.

Jaké to bylo a jak se nám to líbilo,

se dozvíte v tomto článku. 
F

I
L

M
O

V
Á

 R
U

B
R

I
K

A

13



Niky, strašně moc se mi

to líbilo. Myslela jsem si,

že to bude nějaká

obyčejná česká pohádka,

ale velice příjemně mě to

překvapilo.

Tak co Eliško, jak se ti

líbila tato pohádka?

To jsem ráda a taky

jsem si to myslela. Kdo si myslíš, že to

zahrál nejlépe?

Za mě asi všichni. A

tobě se líbil kdo?

Mně se moc líbila Natália

Germani a Eliška Křenková.

A proč se ti líbili úplně všichni?

Protože zahrát tyto role

bylo určitě těžké a jde i o 

To, kdo koho hrál - někdo to

měl těžší, někdo lehčí.

NAŠE HODNOCENÍ POHÁDKY:

14

ELIŠKA P  A NIKY K.. 



V evropském prostředí svátek Všech svatých pak pokračuje 2.listopadem, kdy se slaví

Dušičky. Dušičky slouží k uctění vzpomínky na zemřelé, na halloween se zase vítá

nastupující zima a lidé se snaží odehnat zlé duchy.

U nás v České republice se Dušičky slaví tím způsobem, že lidé chodí na hřbitov, aby se

setkali se svými zesnulými předky. Přinášejí na hrob květiny a zapalují svíčky.

Zato v angloamerickém prostředí halloween se slaví trošku jiným způsobem: místo

chození na hřbitov děti koledují o sladkosti „Trick or Treat“, volně přeloženo jako „Dejte

koledu, nebo se pomstím“. Chodí se proto  v různých kostýmech, jako např: zombie,

pirátský převlek  atd. 

V tento den se také vyřezává dýně do různých tvarů obličejů, a pak se dává jako ozdoba na

parapet vašeho domu. Ale její skutečný význam je naprosto jiný: má totiž odhánět zlo a

špatnou magii z vašeho okolí. 

Tohle vypovídá o tom, že každý stát má trošku jiné tradice a kulturu. 

A mě by zajímalo, jestli také ctíte tradice Dušiček či halloweenu?

Halloween, tedy předvečer křesťanského

svátku Všech svatých, se slaví 31.října. Na

rozdíl od Velikonoc se datum nikdy

neposouvá a je snadné si ho zapamatovat.

EVROPSKÉ 
A
ANGLOAMERICKÉ 
TRADICE
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V minulém roce se někteří žáci

zúčastnili soutěže, která pracovala s

tématem nomofobie. Nomofobie je

úzkostná porucha spočívající v

závislosti na vlastním mobilním

telefonu. 

A jak se s tímto tématem

vypořádala Michaela Chromičová, si

můžete přečíst zde. 

Možná se v tom někteří poznáte...

ZÁVISLOSTI
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Jestli se mi nenabije,
budu potom „v háji“,
protože bez mobilu
nemůžu být v ráji.
 
Zavolala jsem rychle své matce,
ta mi řekla, 
že bez mobilu vydržím hladce.
 
Takže teď budu bez mobilu,
popřejte mi štěstí,
ale hlavně mi prosím 
hodně držte pěsti.

Hysterka

Ztratila jsem nabíječku, 

dochází mi baterka,

začínám si připadat

jako velká hysterka.

Můj mobil má posledních pětadvacet procent

a na novou nabíječku 

mi nezbyl ani cent.

Doporučení: Báseň je vhodná pro děti  od 13

let a výše.
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Je začátek nového ročního období, podzimu, někteří ho nesnáší a někteří

zase milují. Já jsem spíš ten typ, co podzim má rád, a proto jsem si pro

obě strany připravila nějaké ty tipy na módní oblečení, které se hodí na

podzimní outfit. 

Pozor, letos se považují za trendy barvy podzimu odstíny hnědé a černé.

PODZIMNÍ
TRENDY 
V 
OBLÉKÁNÍ 
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Zleva: 1. kabelka zn.Tally Weijl, kamenná prodejna, 500 Kč, 2. kalhoty zn. Marks &Spencer,  e-shop i  prodejna, 589 Kč, 

3. halenka zn.HM, e-shop či prodejna, 250 Kč, 4. kabát zn. C&A,  prodejna, 1398 Kč,  5. boty, e-shop www.casnaboty.cz, 599 Kč

1
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3

4
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Mnoho učitelů nosí originální roušky šité doma, nebo zakoupené u švadleny, či v obchodě.

Někteří rouškou upozorňují na svůj předmět, který učí např. rouška s notami (hudební

výchova), nebo někteří  jen vylepšují svou image různými vzory na rouškách.  

Nošení roušky není příjemné, ale nutné pro naši ochranu a ochranu druhých před nákazou

koronavirem. 

Je hezké, že tuto nezbytnost (roušku) teď někteří berou s humorem, nebo si z toho dokonce

udělali módní trend.

V HLAVNÍ 
ROLI
ROUŠKA
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Pozn. Kdyby se vám líbila nějaká z těchto roušek, tak je najdete na stránkách: www.styloveroušky.cz, www.fotodeky.cz,

www.federico-venturi.com. 
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Koronavirová situace přinesla mnoho změn

v našem každodenním životě, jako

například nošení roušek, o kterých si právě

teď popovídáme. 

EVA  D.



KDO 
SE 
SKRÝVÁ 
ZA ROUŠKOU?

O tom, že rouška nemusí být nudná, jsme psali na předchozí stránce. Nyní

zkuste uhádnout, který učitel se skrývá za rouškou.

Své výsledky si můžete ověřit níže. 
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ŘEŠENÍ: 
Zleva 1.řada: paní zástupkyně Lucie Fialová, paní asistentka

Jana Salavová, paní učitelka Veronika Kapičáková

Zleva 2.řada: paní učitelka Monika Juřicová, paní učitelka

Kateřina Bártková. 

NIKY  K. A TERKA L.



..Slovo anekdota pochází z řeckého „anekdotos", což znamená neuveřejněný.

Původně se totiž jednalo o zprávy či příběhy, které nebyly uveřejněny a šířily se ústně. A

jak už to tak bývá, když se něco šíří ústně, tak si dané sdělení každý uzpůsobí k obrazu

svému. Naše vtipná sdělení jsou zcela veřejná a má je na svědomí redaktorka Kristýn,

která se také postarala o obrázkový doprovod.

So, let´s have fun!

Adam se zeptá Dominika:
„Víš, co vznikne z krávy a

žraloka?“ 
Dominik odpoví. „To

netuším, ale dojit bych to
nechtěl!"

V
T

I
P

N
É

 O
K

É
N

K
O VÍTE, ŽE...?

Motýl se zeptá druhého
motýla: „Bělásku, kde

budeme, až umřeme, v
nebi, nebo v pekle?“ A
bělásek mu odpoví:  

„V rámu na fotky."

K R I S T Ý N  K
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materiál na roušku 

 jehlu

nit

nůžky

gumičky

CO BUDEME POTŘEBOVAT

NA VÝROBU ROUŠKY?

 

MÓDNÍ I
OCHRANNÉ
DOPLŇKY 
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1.

Nejprve si na látku položíme střih roušky a

vystřihneme 2x.

21

Naše redaktorka Claudie si dnes pro vás

připravila návod na výrobu roušky, kterou

určitě nyní na plno využijete, a také módní

tašky vhodné i na procházku v přírodě.

Takže připravte si veškeré pomůcky a

pojďte s námi vyrábět. 



2.

Jakmile máme vystřihnuto, oba díly roušky

obrátíme naruby a sešijeme k sobě.

3.

Když máme hotovo, roušku obrátíme lícem

nahoru a začistíme ji zapošívacím stehem

podél celého obvodu.

4.

Oba konce roušky ohneme a zašijeme tak,

abychom vytvořili úzký tunýlek, kterým

protáhneme gumičky na zicherce. Poté

uděláme na gumičkách uzlíky.

DOPORUČENÍ:

Pro výrobu roušky bych volila

materiály ze 100% bavlny, která

je prodyšná, savá a dobře se

udržuje. 

O roušku je nutné se také starat.

Použitou roušku musíme vždy

vyprat, nechat uschnout a

vyžehlit napařovací žehličkou.

Rouška je nejen čistá, ale také

krásně drží tvar. 

Člověk by měl mít roušek více,

aby je mohl v průběhu dne měnit.

Roušku můžeme mít i jako módní

doplněk sladěn s oblečením.
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1.

Připravíme si látku, kterou jsme si vybrali a

nastříháme dle určitých rozměrů, podle sebe.    

2.                 

Když máme nastříháno, látku obrátíme na ruby a

sešijeme boky a dno (pro zpevnění tašky, je dobré

dát tam podšívku, pokud máme sešité boky i dno

můžeme tašku otočit.

3.

Nyní musíme vybrat do tašky vhodný zip, který

všijeme a zašijeme tak, aby nebylo vidět kovové

zachycení zipu.

4. 

A nyní stačí jen vybrat popruh přes rameno, které si

změříme, aby bylo dostatečně dlouhé, se šířkou

nejméně 2 cm. Tento popruh z každé

strany tašky zašijeme.

A MÁME HOTOVO! :)

jehlu

nit

nůžky

látku, kterou jsme si zvolili (je

dobré vybrat si pevný

materiál, taška lépe drží tvar)

tvůrčí nápady :)

CO BUDEME POTŘEBOVAT

NA VÝROBU TAŠKY?

 

Výrobu roušky jste už snad zvládli, pojďme sI nyní ukázat,

jak si vytvořit hezkou tašku. Taková výroba tašky může

být totiž úplně snadná!
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DOUFÁME, ŽE JSTE S NAŠÍM
ČASOPISEM STRÁVILI
PŘÍJEMNÉ CHVÍLE.


