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Milí čtenáři školního časopisu Hop, v září nám

začal nový školní rok a brzy tady máme advent.

Po cestě do školy i ze školy už jdeme za tmy.

Podzim vrcholí. A my vám přinášíme letošní první

vydání školního časopisu Hop. Je opět plný

zajímavých článků, zážitků ze školních akcí a

sportovních úspěchů… Připomeneme si oslavy

výročí sametové revoluce, zisk mistrovských

titulů v přespolním běhu, úspěch v Republikovém

finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů,

zážitky z adaptačních kurzů, vojenské soutěže

Wolfram, také mezinárodní setkání studentů v

Polsku v rámci projektu Erasmus +, seznámíme

vás s novinkou jako je vznik atletické akademie a

ještě řadou zajímavostí z období prvního čtvrtletí

nové školní sezóny. Naši redaktoři se opět

překonali a zde je výsledek jejich práce. Ema

Voždová, 7.A

Kdo jsou naši redaktoři a dopisovatelé?

Matěj Galusik, Ema Voždová, Sofie Gebauerová,

Markéta Marečková, Eliška Slivková, Eliška

Šindlerová, Kristýna Šindelářová, Daniela

Pařízková, Mercedes Matulová, Emílie Havlíková,

Eva Poustková.

Grafická úprava stránek a fotografií: Lukáš

Hřivňacký.

Byli jsme mezi nejlepšími

Pěkného úspěchu dosáhl náš školní časopis v

celostátní soutěži „Časopis roku“. V krajském

kole jsme se v kategorii žáci I. a II. stupně umístili

na čtvrtém místě. Všem těmto redaktorům díky!

3.  Výročí sametové revoluce

Co se u nás změnilo

4.  Deset medailí v přespolním běhu

Okresní a krajské kolo

5. Máme mistry republiky

Republikové finále v přespolním běhu

6. Bruno Kern vicemistrem republiky

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

7.  Sportovní úspěchy

výsledky soutěží

8.  Beseda a Opavská míle

setkání s reprezentanty

9.  Vznikla Atletická akademie

nová atletická přípravka

10.  Adaptační kurz

žáci šestých tříd se seznamovali

11. Tour de Budišov a Drakiáda

cyklistický kurz a pouštění draků

12. Dušičkový den

školní družina se bavila dušičkama

13. Wolfram

osmáci měli vojenskou soutěž

14. Den národů

škola prezentovala národní zvyky

15. Tajemná holčička

literární prvotina

16. Erasmus+

mezinárodní setkání studentů

Naše mediální centrum

Mezi nás do mediálního kroužku chodí dětí z

prvního a druhého stupně. Bavíme se tady

zábavným kreslením, psaním na počítači, někdo

dělá rozhovory s našimi učiteli a trenéry, někteří

z nás píší vlastní příběhy, vytváříme křížovky,

pracujeme s fotkami a dovídáme se mnoho

informací ze světa médií. V celostátní dětské

soutěži novinářů skončila Sofie Gebauerová s

příběhem „Báječná dovolená“ na skvělém

druhém místě. Tak kdo chce, ať na nic nečeká a

přijde mezi nás. Kristýna Šindelářová



Sametová revoluce roku 1989 naší škole nepřinesla

jen demokracii, ale i novou paní ředitelku, Šárku

Naiserovou. Po konci sametové revoluce se začal na

ZŠ Leninově v druhých a čtvrtých ročnících učit

anglický jazyk. Následně se budovaly učebny

informatiky, češtiny s audiovizuální technikou a byla

upravena učebna výtvarné výchovy. Rok poté

dostala MŠMT možnost snížit povinné předměty a

povolit výběr jiných povinných i nepovinných. V

květnu 1991 proběhla oslava 30. výročí od založení

školy a pokračovalo se ve zkrášlování prostor školy,

např.: vybavení multimediální učebny nebo oprava

šaten a střechy. Rok 1996 naší škole přinesl nový

název ZŠ Englišova. Další rok se základní školy

rozšíříly o deváté ročníky a byly rekonstruovány

další prostory školy, jako třeba jídelna nebo byl

vydlážděn školní dvůr. Dne 1. června 2000 se konalo

slavnostní otevření rekonstruované atletické dráhy,

na kterou přispěl Magistrát města Opavy. V tomto

roce paní ředitelka Naiserová odešla do důchodu a

na její místo nastoupil náš současný ředitel, Mgr. Jan

Škrabal, který na naší škole dříve učil zeměpis a

tělocvik.
V roce 1989 se Opava

stala statutárním

městem. Poté se v

Opavě nic moc

zajímavého neudálo až

do roku 1991, kdy se v

Opavě ustanovila

Slezská univerzita s

filozoficko-

přírodovědeckou

fakultou.

Následně se v Opavě od roku 1992 začaly pravidelně konat různé

festivaly (např. Bezručova Opava atd.). A také se začalo s

rekonstruováním budov po celé Opavě (např. Breda & Weinstein).

Opava se stala městem vrcholového sportu a v Městských sadech u

koupaliště byl postaven sportovně-rekreační Areál, jehož dominantou

je víceúčelová hala, postavená roku 2003. Matěj Galusik
fota: redakce



Třikrát na prvním místě doběhli na začátku října

naši přespolní běžci druhého stupně. V krajském

finále v Krnově vybojovali tři první místa a zajistili

si postup do republikového finále. První zlatou

medaili vybojovalo družstvo děvčat v kategorii

šestých a sedmých tříd. Ze zlatých medailí se

radovaly Markéta Janků, Martina Janků, Karolína

Cetlová, Agáta Anna Bednářová, Natálie Gallo a

Beáta Živníčková. Zlaté medaile v kategorii osmých

a devátých tříd získaly Magdaléna Cetlová, Eliška

Slaninová, Barbora Holasová, Karolína Klechová,

Julie Vlčková a Ema Finsterlová. Zlatý hattrick naší

školy završil tým mladších chlapců. Na prvním

místě doběhli Matěj Borunský, Mathias Hlaváč,

Miroslav Andrle, Tomáš Haloda, Aleš Včelka a

Jakub Jelínek. Daniela Pařízková

Zlaté medaile v okresním kole v kategorii prvního

stupně získaly Veronika Dostálová, Kateřina

Vladařová, Anna Bednářová, Růžena Vlková,

Eliška Stejskalová a Veronika Hrbáčová. Bronzové

medaile vybojovali Viktor Bureš, Jonáš Vincker,

Jan Warisch, Marek Dočkal, Filip Zycháček, Petr

Sproga, Tomáš Chovanec a Jan Bauer. Pro tři další

zlaté medaile doběhla družstva druhého stupně.

Foto: Drahomír Streit

Foto: Jarda Korbel



Atleti naší školy znovu potvrdili,

že patří mezi nejlepší přespolní

běžce v České republice. V

polovině října na republikovém

finále základních škol vybojovali

naši spolužáci dvě zlaté a jednu

stříbrnou medaili v soutěži

družstev a jednu zlatou v

jednotlivcích. Bylo perfektní

slunečné počasí, dobrá trať, super

nálada, veselá parta a naši trenéři

Jan Škrabal a Jarda Korbel nás

skvěle připravili. V Hradci Králové

si pro první zlatou medaili doběhlo

družstvo starších děvčat v sestavě

Magdaléna Cetlová, Eliška

Slaninová, Barbora Holasová,

Karolína Klechová, Julie Vlčková

a Ema Finsterlová.

Mezi jednotlivkyněmi zvítězila Magdaléna Cetlová, na šestém místě skončila Barbora Holasová a na sedmé

příčce Eliška Slaninová. Třetí zlatou medaili vybojoval tým mladších chlapců. První místo obsadili Matěj

Borunský, Mathias Hlaváč, Miroslav Andrle, Tomáš Haloda, Aleš Včelka a Jakub Jelínek. V kategorii

jednotlivců doběhnul na sedmé pozici Matěj Borunský. Třetí medaili do pokladnice úspěchů ZŠ Englišova

přidalo družstvo mladších děvčat. Stříbrné medaile vybojovalo družstvo ve složení Laura Burešová, Markéta

Janků, Martina Janků, Karolína Cetlová, Agáta Anna Bednářová a Natálie Gallo. V jednotlivkyních skončila

na pátém místě Markéta Janků a na osmé příčce Karolína Cetlová. Se ziskem tří zlatých a jedné stříbrné

medaile jsme se stali nejúspěšnější školou. „Jsme rády, že jsme panu učiteli Korbelovi mohly dokázat, že

jsme stejně dobré jako kluci ☺,“ řekly po závodě mistryně republiky Majda, Kája a Julča.

Počasí bylo pěkné, stejně jako atmosféra v

autobuse. Smažák mi moc chutnal a líbila se mi

moje cena – obří čokoláda. Majda Cetlová

Bylo to super, nezapomenutelný zážitek, skvělá

atmosféra i počasí a taky jsme si pěkně zazpívaly.

Eliška Slaninová

Závody byly super a cesta autobusem. Počasí bylo

nádherné, proto se mi běželo dobře. Moc jsem si to

užila. Barbora Holasová

Jak to prožily šampiónky

Atmosféra před i po závodě byla hodně dobrá. Super

bylo vzájemné povzbuzování. Karolína Klechová

Užily jsme si zpívání v autobuse, smažený sýr a

atmosféru při závodě. Julie Vlčková

Byl to úžasný zážitek. Atmosféra v autobuse i při

celém závodě. Ema Finsterlová



Stříbrnou medaili vybojoval a skvělý výkon

podal na republikovém finále v Odznaku

všestrannosti olympijských vítězů náš

spolužák Bruno Kern. Na šampionát se

probojoval společně se svým bratrem

Kryštofem, ale ten byl jenom náhradník.

Nevadí, stejně je to borec. Tedy oba dva.

Bruna v Brně na atletickém stadiónu čekaly

dva dny soutěžení a deset těžkých disciplín.

První den házel medicimbalem, vytahoval

svoje tělo na shybech, skákal přes švihadlo,

běžel sprint na 60m a skákal do dálky. Šlo mu

to tak skvěle, že po prvním dnu byl na

prvním místě. Druhý den skákal v trojskoku,

dělal kliky, sedy-lehy, házel míčkem a běžel

1km. Před poslední disciplínou měl na druhé

příčce ztrátu, takže pokud chtěl zvítězit musel

vedoucího závodníka porazit o 35 vteřin.

Bruno běžel jako Zátopek a chyběl mu

kousek. Svého soupeře porazil o 32 vteřin.

Nevadí, je to borec. Stříbrná medaile a titul

vicemistra republiky mu patří zaslouženě.

Oba kluci si při závodech navíc užili spoustu

atrakcí a nasbírali hodně podpisů slavných

českých olympioniků. Tak příští rok nás

pojede víc a ukážeme jaké skvělé sportovce

má naše škola ☺.

Republikového finále – chlapci (ročník 2009)

1. David Knotner (ZŠ TGM Poděbrady) 6822 bodů

2. Bruno Kern (ZŠ Opava, Englišova) 6 659 bodů

3. Václav Kreidl (ZŠ Brno, Kotlářská) 6 524 bodů

4. Filip Chmelář (ZŠ Lutín) 6 503 bodů

5. Prokop Duda (ZŠ Doloplazy) 6 344 bodů

6. Matyáš Kramer (ZŠ Strmilov) 6 325 bodů

7. Zdeněk Pospíšil (ZŠ Postřelmov) 6 225 bodů

8. Václav Svoboda (ZŠ Lutín) 6 201 bodů

9. Michal Kaplan (ZŠ Praha 4) 5 995 bodů

10. Martin Lukáš (ZŠ Karlovy Vary) 5 966 bodů



Stříbrný úspěch na Memoriálu Mirko Fišera

Na začátku října se konal v Háji ve Slezsku tradiční

závod „Memoriál Mirko Fišera“. Účastníci soutěžili v

běhu na 60m a 1500m, skoku dalekém, hodu míčkem a

šplhu. V celkovém pořadí obsadilo naše družstvo

výborné druhé místo. Stříbrné medaile vybojovali Blahut,

Bednář, Gallo, Varisch, Kavecký, Esslerová, Burešová,

Gallo, Bradáčová, Pavlíčková a Živníčková.

Triumf na Velké ceně ZŠ okresu Opava v atletice

V polovina října slavila vítězství naše smíšená štafeta na

8 x 200m. Pro zlaté medaile doběhli Burešová, Bednář,

Vontrobová, Šoltýs, Černíková., Stypa, Matulová a

Gužiak.

Třetí místo stolních tenistů

Okresní finálové soutěže ve stolním tenisu nám na konci

října přinesly medailovou radost. Bronzové medaile

vybojovalo družstvo mladších chlapců. Mladší žákyně

obsadily šesté místo. Tým starších žáků skončil na sedmé

příčce a družstvo starších holek se umístilo na děleném

osmém místě.

Bronzové medaile házenkářů

Třetí místo ve finálovém turnaji v miniházené

vybojovalo na začátku listopadu družstvo žáků prvního

stupně. Po hladkém postupu ze základní skupiny dosáhlo

ve finálové části na bronzové medaile. Super ☺.

Zlatý výlov z bazénu

Pro pět zlatých medailí si doplavali ve druhé polovině

listopadu v opavském bazénu naši kluci a holky. Zlaté

medaile vybojovala družstvo chlapců prvního stupně v

sestavě Sklenář, Slanina, Warisch, Reger, Lebeda a

Vincker. Tým děvčat prvního stupně vyhrál ve složení

Stavařová, Moore, Vladařová, Švarcová, Foltysová a

Šínová. Za druhý stupeň vyhrály výběr mladších žákyň v

sestavě Bartošová, Jelenová, Kernová, sestry Janků a

Václavková. Družstvo starších žákyň doplavalo první ve

složení Warischová, Vlčková, Cetlová, Strnadel,

Holasová a A. Šínová. Tým starších žáků zvítězil Gužiak,

Hazucha, Gebauer, Hodný, Ozaniak a Šindelář.

První místo florbalistů

První místo obsadili ve finálovém turnaji ve florbalu

mladší žáci. Po hladkém postupu z okrskového kola

zvládli perfektně i turnaj nejlepších týmů. Po postupu ze

základní skupiny vyhráli v semifinále a ve finále porazili

družstvo ZŠ Kylešovice. redakce
fota: Petr Mička



Mimořádnou sportovní besedu absolvovali naši žáci sportovních tříd. Popovídat si s nimi přišli atletičtí

reprezentanti ČR a nejlepší běžci Opavské míle. Stříbrný z běhu na 1500m ze světové Univerziády v Itálii

Jan Friš, finalistka ME do 23 let v běhu na 800m Vendula Hluchá, bronzový ze světové Univerziády v Itálii

v běhu na 800m Lukáš Hodboď, finalista ME do 23 let v běhu na 3000m překážek Damián Vích a

odchovanec opavské atletiky Jan Sýkora. Pětice sportovců strávila téměř dvě hodiny v příjemném prostředí a

uvolněné atmosféře mezi desítkami nadšených mladých sportovců. Úspěšně čelili náročné palbě otázek a

dotazů chlapců a děvčat. Chlapci a holky se tak dozvěděli nejenom mnoho ze sportovního života atletů, ale

také např. že všichni úspěšně kloubí sport se studiem vysokých škol. Vendula Hluchá a Jan Sýkora jsou

navíc absolventi naší školy a cítili se na besedě jako doma. Celé setkání se velmi vydařilo a žáci odměnili

pětici atletických reprezentantů velkým potleskem. Po jeho skončení k radosti děvčat a chlapců se ještě

uskutečnila autogramiáda.

Premiérový ročník Opavské míle 

vyhrála naše škola

Celkově sedmý ročník tradičního atletického závodu

„Opavská míle“ se uskutečnil 4. září a jako vždy se na

startu představili běžci všech věkových kategorií. Na

startovní čáru závodu na trati 1 609 metrů se postavilo

téměř dvanáct set závodníků. V letošním roce se

poprvé také soutěžilo v kategorii školní týmy a naše

skvělé družstvo tento premiérový závod ovládlo. Pro

zlaté medaile si pod vedením trenérky Evy Kociánové

doběhli Štěpán Kavan (5:09), Matěj Borunský (5:24),

Daniel Urbánek (5:38), Eliška Slaninová (5:48), Patrik

Brigula (5:51) a Karolína Klechová (5:56).



Od září letošního roku

zahájila naší škole

činnost Atletická

akademie. Proč? Protože

jsme škola, která je

sportovní a hlavně

zaměřená na atletiku.

Vždyť zde studovali

pozdější úspěšní

reprezentanti jako např.

halový mistr Evropy v

běhu na 1500m a

vicemistr světa v běhu na

800m Jakub Holuša,

halový vicemistr Evropy

a světa v skoku o tyči Jan

Kudlička, sedmý z

olympijských her ve

skoku o tyči Michal

Balner a juniorská

reprezentantka v běhu na

800m Vendula Hluchá.

Co v akademii děláme?

Učíme se jak se správně

rozcvičit, jak dělat

atletickou abecedou,

skáčeme, házíme,

běháme, prostě vše, co

nás baví a snažíme se to

dělat správně ☺.

Je nás skoro osmdesát kluků a holek od první až do páté třídy a trénuje nás

Drahomír Streit. Trénujeme každé pondělí, úterý a středu na školním hřišti

nebo v tělocvičně, každý jednou týdně. Abychom věděli jak na to, tak se

někdy díváme na instruktážní videa. Povídáme si také, jaká je správná

životospráva sportovců. A jak přijde jaro, čekají nás závody. Atletické

trojboje a čtyřboje, Odznak všestrannosti olympijských vítězů a další. V

minulém roce se náš kamarád Bruno Kern stal vicemistrem republiky v

olympijském desetiboji. Soutěžení nás baví a vždy v duchu fair-play. V

průběhu školního roku budeme mít několikadenní soustředění. Na to se moc

těšíme, protože jsme dobrá parta a hodně nás to baví. Tak hurá na trénink a

na závodech, ať proženeme soupeře ☺. Sofie Gebauerová



Jak všichni víme, začátkem září jela většina

tříd na adapťáky. I já jsem se na jeden vydal s

mou třídou 6. C. Společně s paní učitelkou

Kernovou a paní Klárkou Salzmanovou jsme

se vydali do města, které je nám známo

především díky zámku. Je to město Hradec nad

Moravicí. Zde jsme vystoupili a vydali se na

cestu lesem, která byla plná zábavných her.

Všichni časem zjistili, že naše cesta vede

přímo k zámku.

Adaptační den se mi líbil, nemám co vytknout.

Ale byla jsem smutná, že tam nebyla má nejlepší 

kamarádka - tak jsem byla sama, ale jiní 

kamarádi mě rozveselili . Adéla Baráková 6. C

Na adapťáku se mi líbilo skoro vše (asi jako

všem). Ale škoda byla,že tam s námi nebyla má

sestra… Tereza Václavková 6. C

Adapťák byl supr, líbilo se mi skoro vše.

Jen ne to, že jsme museli šlapat do kopců (lepší by

byla lanovka). Andrea Hoppová 6. C

Líbily se mi hlavně hry.

A nelíbilo se mi, že jsem spadla a málem si rozbila

hlavu… Tereza Mytychová 6. A

Když jsme došli na místo,

opět se hrály legrační hry

a seznamovali jsme se.

Poté jsme se vydali na

dlouhou cestu po loukách,

až jsme došli na

rozhlednu, kde se hrála

naše poslední a nejdelší

hra. A když byl čas jet na

oběd, tak jsme se vrátili

na nádraží a počkali na

vlak.

Celou stránku připravil: Matěj Galusik



První zmínky o pouštění létajících draků pochází z Číny a to z

období čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem. Podle legendy

byly draci prostředníky mezi bohy a lidmi. V některých oblastech

Číny byly draci využívání k zastrašení nepřítele nebo k zahnání

bouře. Z Číny se později rituál pouštění draků dostal do

Japonska. Japonci pouští draky proto, aby svým dětem zajistili

pevné zdraví. V Evropě ale pouštění draků vždy sloužilo a pořád

slouží hlavně k zábavě ☺. Sofie Gebauerová

Začínala ve 14.00 hodin a končila v

16.00 hodin. Ve dvě hodiny odpoledne

na školním hřišti čekali vychovatelé -

paní Iva a pan Jakub, kteří drakiádu

vedli. Na hřišti se soutěžilo ve dvou

disciplínách. V první disciplíně naši

draci dostali velký hlad, proto jsme jim

museli obstarat potravu, kterou jsme si

museli samozřejmě najít. V druhé

disciplíně jsme dostali pinpongový

míček a museli jsme ho dostat do

papírového hnízda. Teprve poté, co

jsme splnili obě disciplíny, jsme mohli

jít pouštět draky. Eliška Slivková

V neděli 13. října jsme se

konečně všichni dočkali. My

děti ze školní družiny jsme

měly na naší škole drakiádu.

šlapali do pedálů a nedali se odradit ani

dlouhými táhlými kopci, které občas

vyloudily na našich tvářích úšklebek.

Byla to skvělá akce. Na kole jsme

jezdili jako draci, v kempu jsme si užili

spoustu legrace, soutěží, pestrého

počasí od sluníčka přes chladné noci,

ale my to všechno jako praví sportovci

zvládli. Hodně srandy zažila jedna

skupina při zpáteční cestě do Opavy.

Tomáš Novotný s Draho Streitem

zpestřili návrat putování cestou –

necestou, kdy silniční cyklistika střídala

horská kola, biketrial a cyklokros.

Prostě sranda, pohoda a zážitků

spousta. Tak zase někdy příště, třeba za

rok ☺. redakce

Na konci září jsme vyrazili my šesťáci a sedmáci na každoroční cyklistický kurz. Tentokrát našim cílem byl

Budišov nad Budišovkou a našimi náčelníky byl pan ředitel Jan Škrabal a učitelé Luboš Valenta, Jarda

Korbel a Tomáš Novotný. Hned první den se zdálo, že cesta je náročná a nekonečná, ale všichni statečně



Každý rok je na naší škole zvykem

pořádání oblíbeného a všemi

očekávaného Dušičkového dne pro

děti s rodiči a tam si také tento rok

mohli návštěvníci užít hojnou dávku

zábavy. Část akce se konala na

pozemcích Zemědělské školy a

doprovázel ji i barevný lampiónový

průvod po nočním areálu školy, který

se již od brzkých večerních hodin

blyštil světly svíček, které až

magicky rámovaly cestu pro průvod.

Akci si vzala na starost školní

družina, jejíž děti už od začátku října

malovaly a vyráběly tématické

výrobky, kterými ozdobily prostory

celé družiny. V té se také uskutečnil

program. Jeho náplní bylo převážně

tvoření, jak už vyřezávaných dýní nebo papírových strašidýlek na špejli. Zato žáci školního klubu se

postarali o přípravu lampiónového průvodu. Cestou plnili účastníci úkoly na Strašidelné stezce, kde

ztvárňovali strašidla, které dohlížely na stanoviště s úkoly pro mladší děti. Kolem sedmi hodin již branami

školy proudili natěšení návštěvníci a především děti v kostýmech a lampionkem v ruce. Na cestě do cíle je

čekalo pár úkolů a aktivit, za které si vysloužily drobnou odměnu.

Tento večer byl jak

zábavou pro děti, ale i

pro dospělé a každý

odcházel s výrobkem,

malou odměnou v ruce a

taky širokým úsměvem

na tváři. Těšíme se už na

příští rok. Ema Voždová
Fota: Drahomír Streit



V červnu se žáci nynější 9. S zúčastnili prvního kola vojenské

soutěže Wolfram. Naše družstvo skončilo na prvním místě a

postoupilo do finálového kola, které se konalo ve vojensko-

armádním prostoru Libavá. Naše parta v složení: Mercedes

Matulová, Emílie Havlíkova, Jonáš Gebauer a Tobiáš Mlýnek se

v pátek 13. září vydala směr Olomoucký kraj a jako doprovod s

námi jela paní učitelka Sýkorová. V samotné soutěži jsme

absolvovali jízdu na raftu, kvíz vojenských znalostí, silový trojboj,

střelbu ze vzduchovky, kartografii, běh na 3km, překážkový běh

s plynovou maskou a zdravovědu. Kvůli nedostatku času na

teoretickou a fyzickou přípravu, kterou jsme měli v prvním kole

velmi dobrou, jsme museli dohánět všechny znalosti doma. I tak se

naše družstvo nenechalo odradit a chtělo si splnit svůj cíl v TOP

15, z počtu 30 družstev z celé Moravy a Slezska.

Nakonec družstvo odjelo se

splněným cílem, a to s celkovým

dvanáctým místem. Velkou radost

nám udělala jízda na raftu, ve které

jsme měli nejlepší čas. Posádku

tvořila dvojice Emílie Havlíková a

Jonáš Gebauer a po zpáteční cestě

velmi napomohli Tobiáš Mlýnek a

Mercedes Matulová. Také se

můžeme pochlubit nejlepším

výkonem ve zdravovědě, kde jako

jedni ze čtyř týmů jsme překročili

hranici 50 bodů ze 100, a to rovnou

s nejlepším výkonem 80 bodů ze

všech. Ztratili jsme však body

v rámci kartografie a kvízu

vojenských znalostí. I když vše

nevyšlo podle představ, jiné výsledky

velmi potěšily. Celkově jsme byli

s výsledkem spokojeni, protože jsme

po pár letech ročníkem, který se

dokázal dostat do finále.
Co je to soutěž Wolfram?

Je to branná soutěž žáků základních škol a středních škol

Moravskoslezského kraje. Závod se koná na počest parašutistů

vyslaných během 2. světové války z Anglie na území Protektorátu

Čechy a Morava pod krycím názvem Operace WOLFRAM. Akci

pořádá Krajské vojenské velitelství Ostrava a Moravskoslezský

kraj ve spolupráci s Českým červeným křížem a střelnicí Corrado.

Text a fota: Emílie Havlíková a Mercedes Matulová



Den národů je akce, která má pomoci

dětem zjistit více o zemích celého

světa. Žáci šestých až devátých

ročníků připravili pro své spolužáky

interaktivní živou prezentaci

některých států světa. Třídy druhého

stupně si vylosují zemi určeného

světadílu. Poté o ní vytvoří asi

patnáctiminutovou dlouhou scénku, do

které si sami shání informace a kulisy.

Jak to probíhá? První den si žáci

vyzdobí třídu různými kulisami, které

si buď připravili předem, nebo si je

připraví ještě v ten den. Druhý den

děti připravený program prezentují

ostatním třídám a porotě.

Kulisy, kostýmy, informace i prezentace hodnotí porota, která je tvořena různými učiteli. Nakonec se zvolí

vítěz. Za poslední tři roky vyhrála v roce 2016 třída 8. A, v roce 2017 třída 9. A a v roce 2018 třída 6. A.Eva

Poustková

Jak probíhalo představení v 6. C? Porotu

jsme dovezli až do hlavního města Kolumbie

Bogotá, kde navštívili stánky o svátcích,

sportu, kolumbijské kávě či restaurant. Dále

navštívili pouliční sprejery, kovboje a

nakonec i džungli. Ke konci porotu přepadli

drogový dealeři a zastřelili pana učitele,

kterého potom musel zachránit doktor. Jako

omluvu porotě zaplatili dealeři koncert

kolumbijské zpěvačky Shakiry. Matěj

Galusik, 6. C

A co říkají ostatní?

Bylo to super! Ale

trochu mě bolela záda z

toho jak jsem padala.

Barbora Matýsková

6.C

No byla to sranda…

Pořád jsem se smál :).

Daniel Machura 6.C

Já jsem si to užila, ale když jsem viděla, že 

Barča spadla, tak jsem spadla taky…

Kristýna Jašková 6.C



"Za chviličku Ketryn," odpoví mi maminka s úsměvem.

"Tak mě potom prosím zavolej, půjdu si hrát do pokojíčku. "

"Dobře, Ketryn. Prosím tě, až půjdeš do pokojíčku, řekni tatínkovi, ať prostře stůl, děkuji."

Když Ketryn vešla do pokojíčku, tak neměla kam šlápnout, protože všude byly rozházené hračky. Sotva,

když se pustila do úklidu, zavolala na ni maminka, ať jde k večeři.

Při večeři se maminka postavila a chtěla něco říct.

"Prosím o chvilku klidu. Chtěla jsem se vás zeptat, jestli byste chtěli jít zítra na vánoční trhy?"

"Ano, moc rádi."

"Tak dobrá. Teď se už můžeme pustit do jídla."

"Mami, mohla bych si dnes napustit vanu?"

"Ano, můžeš Ketryn." řekla maminka.

Po večeři se tatínek nabídl, že umyje nádobí a maminka šla Ketryn připravit slíbenou vanu.

Když Ketryn vlezla do vany, přišla jí horká, ale maminka jí řekla, že to nepálí. Ketryn to tedy zkusila a bylo

to prima.

" Mami, až vylezu z vany, přečteš mi pohádku? "

"Dnes ne, Ketryn, zítra ráno brzy vstáváme na vánoční trhy."

Po koupeli se Ketryn oblékla do růžového trička a pruhovaných kalhot a šla popřát dobrou noc tatínkovi a

mamince.

Ráno ji probudil tatínkův hlas:

"Vstávej Ketryn, už je ráno! Krásný Štědrý den ti přeji!"

" Tobě taky, tatínku." řekla Ketryn ospale, ale rychle vyskočila z postele, protože si vzpomněla, že se jde na

trhy.

Na trzích dostala Ketryn hlad a šla si s maminkou koupit voňavý trdelník. Když stály v dlouhé frontě, všimla

si Ketryn zajímavé holčičky. Holčička byla zajímavá tím, že byla stejná jako Ketryn, jen měla jiné oblečení.

"Mami, podívej se na tu holčičku. Je mi hodně podobná, že?"

"Máš pravdu Ketryn." řekla udiveně maminka.

Obě nemohly z holčičky zpustit oči. Z šoku je vyvedl až hlas pane prodavače, který chtěl vědět, co si budou

přát. Při štědrovečerní večeři, kdy všude voněly řízky a bramborový salát, ve vzduchu viselo jedno

tajemství. Maminka i Ketryn musely stále myslet na holčičku, kterou dnes viděly na vánočních trzích, a

která vypadala, jakoby Ketryn z oka vypadla......(pokračování v příštím díle časopisu Hop).

Napsala a namalovala: Sofie Gebauerová, 4.D

Jednoho krásného dne za květnové noci se narodily

dvě holčičky. Jedna se jmenovala Ketryn. Rodiče ji

ale neměli rádi, chtěli ji dát k adopci. Když měla půl

roku, dali ji do sirotčince, kde si ji později adoptoval

mladý pár - Jack a Klára. Milovali ji. Už ve třech

letech uměla Ketryn počítat do třiceti, dokonce i

anglicky do desíti. Postupem času plynula léta a

Ketryn bylo šest let. Všude vonělo cukroví a zpívaly

se koledy. Byl večer před Štědrým dnem a maminka

dopekla poslední várku lineckého, zatímco tatínek

dával na špičku stromu hvězdu.

"Mami, kdy už bude večeře?" 



Byla to skvělá zkušenost, našla jsem si

spoustu kamarádů jak z Turecka a Polska,

ale také z Česka. Na tenhle úžasný týden

budu vzpomínat ještě dlouho ☺. Markéta

Marečková

Byla to zábava! Zjistila jsem spoustu

nových informací o toleranci a jiných

zemích. Také jsem si našla spoustu

kamarádů z Polska a Turecka. Určitě bych

jela znovu ☺. Eva Poustková

Opravdu skvělý týden, na který nikdy

nezapomenu! Dozvěděla jsem se hodně

nových informací, zažila spoustu zážitků a

především jsem poznala hodně super lidí

☺. Ema Voždová

Jeden den jsme všichni účastníci jeli na výlet do města

Krakov, kde jsme navštívili hrad Vavel a další památky.

Jiný den jsme viděli polské město Dambrově Gorniče a

díky skupině, která byla místní, jsme se toho hodně

dověděli. Navštívili jsme také základní školu této skupiny a

tamním žákům jsme prezentovali naši republiku. V

Kroczycích byl náš program dopolední, odpolední a

večerní, každý program trval 2 – 3 hodiny. Jeden večer

jsme prezentovali naši republiku před ostatními např.

zvyky, města, naše školy atd. Ve volných chvílích jsme

všichni chodili na procházky, sportovali a navazovali nová

přátelství.

Ve druhé polovině listopadu se několik

děvčat zúčastnily mezinárodního

studentského setkání v rámci Erasmus plus

pro studenty ve věku od 13 do 16 let. Akce v

polských Kroczycích se zúčastnily členky

mediálního kroužku: Markéta Marečková,

Mercedes Matulová, Emílie Havlíková, Eva

Poustková a Ema Voždová pod vedením

Drahomíra Streita. Kromě nás, byla s námi

parta z Českých Budějovic, Poláci z města

Dambrově Gorniče a Turci z města Mugla.


