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„Dvacet osm únorových dní 

nám rychle vystřídaly dny 

březnové a s nimi se vám, 

milí čtenáři, dostává do rukou 

další číslo Školního 

zpravodaje. Jak jistě tušíte, 

opět pro vás máme plno 

informací, zajímavostí a 

novinek nejen ze školy. 

Úspěchy, díky kterým žáci o 

sobě i o naší škole dávají 

vědět široké veřejnosti, jsme 

pro vás, jako již tradičně, 

zaznamenali na následujících 

stránkách.  Je pro vás 

připraveno také pár vtipů a 

soutěž. Pevně doufáme, že se 

dozvíte nějaké zajímavé 

informace a že nad stránkami 

Školního zpravodaje strávíte 

příjemných pár přestávek.“ 

 

Šéfredaktor Jan Kij 

 



Věděli jste, že . . . 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

Prvními „dolary“ na světě 

jsou jáchymovské tolary – 

velké stříbrné mince z let 

1519-1520, které razila 

mincovna v Jáchymově. 

Známost tolaru se přenesla 

přes oceán a v Americe byl 

potom jeho název změněn na 

dolar. 

Nejstarším muzeem na území naší republiky 

je Slezské zemské muzeum v Opavě, které 

bylo založeno 1. května 1814. 

Nejmenším ptákem naší přírody není střízlík, 

jak by se mnohý domníval, ale králíček 

obecný. Váží pouhých 5 – 6 gramů. Je to 

nejmenší pták na světě. 

Nejdelší nepřerušenou slupku 

z jablka odkrojila Iva Křivánková 

v Pelhřimově v roce 1992 – slupka 

měla délku 1496 cm. 

Světový rekord v ranním cvičení 

vytvořilo 15 000 lidí v Kyjevě 30. 

září 2012, čímž se zapsali do 

Guinnessovy knihy rekordů. 

MWC 2015 (Mobile World Congress 2015) je jedním 

z největších světových veletrhů se zaměřením na mobilní 

elektroniku, letos se koná v Barceloně. Co vše nám výrobci na 

veletrhu představili? Tak například Zenfone 2 od Asusu, HTC 

One M9, Vibe Shot  (Lenovo), hodinky s Android Wear – LG G 

Watch Urban, androidní tablet Nokia N1 a také Xperia M4 Aqua! 

Slezskoostravský 

hrad 

Hrad postavila ve 

2. pol. 13. století u 

brodiště poblíž 

soutoku řek 

opolská, či těšínká 

knížata z rodu 

Piastovců. 

Smyslem a účelem 

hradu byla ochrana 

zemské stezky z 

Opavy přes Hlučín 

a Těšín do Krakova 

a zejména ochrana 

hranice polského 

státu, kterou tehdy 

tvořila řeka 

Ostravice. 

Nejdelší stonožka, která 

byla nalezena v Texasu, 

byla dlouhá 38, 7 cm a 

měla 256 nohou! 

Mozek spotřebuje stejné 

množství energie jako 10 W 

žárovka. I ve spánku. Někomu 

se však nerozsvítí nikdy. 

Nejvíce dětí na světě měl marocký sultán Mulaj Isamail(1646 - 

1727). Zplodil 888 dětí (z toho 540 synů, kteří společně vytvořili 

zvláštní armádní pluk)! Nejplodnější ženou je podle Guinessovy 

knihy rekordů první manželka Rusa Fjodora Vasilijeva Šujského, 

která porodila mezi lety 1725 až 1765 69 dětí. Při dvaceti sedmi 

porodech porodila šestnáctkrát dvojčata, sedmkrát trojčata a 

čtyřikrát čtyřčata. Šedesát sedm dožilo dospělosti. 



Interview with native speaker  
Emmanuel Aisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What do you think about our school? 

Is your opinion positive or negative? 

 

“My opinion about this school is a good 

school and very big – one of the biggest 

school I have been to in Ostrava. It is a 

good school.” 

 

What was your favourite subject at 

school?:  
 

“My favourite subjects which I liked 

studying were English, History, 

Biology. I didn´t like Chemistry and 

Math.” 

 

What do you think about Czech 

language? Is hard to learn it? 

 

“…Czech language is little bit hard, if 

you are beginning, but when you start 

understanding, it is not very difficult, 

because the words are not complicated 

like in English. And Czech grammar use 

only, past, present and future tenses. So, 

it is easy.” 

 

Can you say something in Czech 

language? 

 

“Co potrebuješ?, tlačenka, rizek, mám 

rád peníze….” 

 

Do you want to travel around the 

world? 

 

“Yes. It is one of my ambition. I want to 

travel around the world.” 

 

What country do you want to visit? 

 

“Well. I want to visit all the countries 

that my money can allow me to visit.” 

 

Do you have any dreams? 

 

“Yes, I have very big dreams. I´m a big 

dreamer.  
 

One of my dream is have a big house, a 

very nice car and have lots of money.” 

 

What about children? 

 

“Yes. I want to be a good father. I want 

to have four children – maximum.” 

 

What do you think about our pupils? 

Do they know English? Are they 

good? What do you think? 

 

“Yes. They are all good, mainly students 

from class 9.A.  And yesterday I met 

other interesting class – 6.B? Yes. They 

are very good kids and they know 

English and they are interesting.” 

 

Do you like working with them? 

 

“Yes. They are very interesting and full 

of energy. I enjoy teaching them.” 
 

If you don´t understand, look at the next 

page. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

   Jan Kij,  9. A 



Rozhovor s rodilým mluvčím 
Emmanuelem Aisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co si myslíte o naší škole? Je váš 

názor kladný nebo záporný? 

 

„Můj názor na tuto školu je, že je to 

dobrá škola a velmi velká, jedna 

z největších škol, ve kterých jsem 

v Ostravě byl. Je to dobrá škola.” 

 

Jaký předmět byl ve škole váš 

nejoblíbenější? 

 

„Mé oblíbené předměty… měl jsem rád 

angličtinu, dějepis, přírodopis. Neměl 

jsem rád chemii a matematiku.” 

 

Co si myslíte o českém jazyce? Je 

těžké se ho naučit? 

 

„…Český jazyk je trošku těžší, pokud 

začínáte, ale když začnete rozumět, není 

to tak těžké, protože slovíčka nejsou tak 

komplikovaná jako v angličtině. Česká 

gramatika užívá jenom minulý, 

přítomný a budoucí čas. Je to 

jednoduché.” 

 

Umíte říct něco v češtině? 

 

„Co potrebuješ?, tlačenka…” 

 

Chtěl byste cestovat kolem světa? 

 

„Ano. Je to jedna z mých ambicí. Chtěl 

bych cestovat kolem světa.” 

 

Které země byste chtěl navštívit? 

 

„Hm… Chtěl bych navštívit všechny 

země, které mi mé peníze dovolí 

navštívit.” 

 

Máte nějaké sny? 

 

„Ano, mám velké sny. Jsem velký 

snílek. Jeden z mých snů je mít velký 

dům, nádherné auto a spoustu peněz.“ 

 
 

A co děti? 

 

„Ano, chtěl bych být dobrým otcem. 

Chtěl bych mít maximálně čtyři děti.” 

 

Co si myslíte o našich žácích? Umí 

anglicky? Jsou dobří? Co myslíte? 

 

„Ano. Jsou všichni dobří, zejména žáci 

9. A. Včera jsem potkal další zajímavou 

třídu – 6. B? Ano. Jsou to velmi dobré 

děti, umí anglicky a jsou zajímaví.” 

 

Pracujete s nimi rád? 

 

„Ano. Jsou zajímaví a plní energie.” 

 

   Jan Kij, 9. A 

 

 



Dění ve škole 
 

 Certifikáty dorazily! 
 

 Jak už jistě víte, tak osm žáků z     

9. A a dva žáci 8. B absolvovali 22. 11. 

2014 Cambridgeské zkoušky. 12. 1. 2015 

jsme se dozvěděli výsledky a 6. 2. 2015 

jsme obdrželi certifikáty, které nám jistě 

pomohou v našem budoucím profesním 

životě. Jazykovou úroveň A2 získali z 8. B 

Martin Mrnuštík a Adam Turek a z 9. A 

Robin Petr a Jan Kij. Dokonce někteří byli 

tak úspěšní, že dosáhli jazykové úrovně 

B1, jsou to žáci z 9. A Jakub Kaňkovský, 

Ondřej Majkut, Daniel Strakoš, Lukáš 

Dostalík a Marek Pščolka a Veronika Slavíková. Tento úspěch není jen naší zásluhou, ale 

hlavní podíl na něm má paní učitelka Slabá, která nás tak dobře připravila na zkoušky. Ještě 

jednou jí za to moc děkujeme! Oslavovali jsme vynikajícím dortem, hned jak jsme dostali do 

rukou certifikát. K němu jsme také obdrželi jako dárek dva Oxfordské slovníky, které nám 

usnadní budoucí studium anglického jazyka.  

Tak vidíte, naše škola se nepyšní jenom úspěchy ve fotbale, ale může se chlubit i tím, že 

právě její studenti umí anglicky natolik dobře, že zvládnout KET zkoušky pro ně byla hračka. 

Fotky z této akce najdete na Fb školy. 

                                                                                                                                                                                 

 

 The Harry Potter´s day 2015 
 

 5. 2. 2015 se Odborná střední škola AHOL ve Vítkovicích změnila v Bradavice a 

uvítala sedmý a zároveň poslední ročník The Harry Potter´s day (neboli Den Harryho 

Pottera), který byl převážně zaměřen na znalosti sedmého dílu knihy - Harry Potter a relikvie 

smrti.  

V 9:00 proběhlo slavnostní zahájení celého soutěžního dne. Štěstí popřálo téměř 250 

soutěžícím mnoho důležitých osobností od ředitelky školy, přes rodilou mluvčí, která pomáhá 

studentům této střední školy v anglickém jazyce, až po osobnosti městského úřadu Vítkovic a 

zástupce magistrátu. Před desátou hodinou jsme mohli odkrýt testy a pustit se do nich. 

Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií – mladší a starší žáci. Test se skládal ze tří částí – 

listeningu (doplňování neznámých slov do textu), dále jsme rozlišovali správná a chybná 

tvrzení, popisovali a vysvětlovali významy anglických slov a nakonec nás čekal kvíz. Aby 

měli ti, kteří testy opravovali, dost času, ujali se vždy každé skupiny soutěžících dva studenti 

z „Bradavic“ a provázeli je po dalších „Potterovských“ stanovištích. Aktivity se opět týkali 



světa Harryho Pottera – měli jsme poznat, kdo mluví (vyhrál Ondřej Majkut 9. A), dále jsme 

určovali názvy předmětů nebo skládali obrázky postav z tohoto kouzelného příběhu. Byly 

přichystány i soutěže s jinou tématikou, například interaktivní zeměpisná soutěž, ve které 

jsme na počítači museli určit polohu měst (vyhrál opět Ondřej Majkut 9. A), dále soutěž 

s Českou spořitelnou.  Každá soutěž odměnila výherce malou cenou. 

Nejúspěšnějším zástupcem naší školy a jedním z největších znalců Harryho Pottera se stal 

Fanda Sleczka (7. B), který se probojoval mezi dvanáct nejlepších soutěžících ve své 

kategorii. 

Soutěž neprověřila žáky jen ve znalostech Harryho Pottera, ale také ve znalosti angličtiny.  

V přátelském prostředí Střední odborné školy AHOL se nám velice dobře soutěžilo a těšíme 

se na další nabídku aktivit, kterých se zde budeme moci zúčastnit. Pokud chcete vědět a vidět 

více podívejte se na webové stránky této školy.     

                                                                                                                                                                                                    

 

 Karneval 2015 
 

 Konec prvního pololetí zakončil první stupeň tradičně karnevalem. Karneval se konal 

v tělocvičně a sešli se na něm nejrůznější masky – od pirátů, přes různé superhrdiny až po 

Šmoulinky či čarodějnice. Každý měl svou originální masku. Karneval byl plný tance, radosti, 

legrace a několika vystoupení. Mohli jste vidět naše malé šikovné gymnastky a slyšet 

písničky, které si pro žáky připravil školní sbor, složený ze žáků druhého stupně. Pro děti z 

prvního stupně bylo připraveno také několik soutěží o sladké odměny. 

Karneval se jako vždy náramně vydařil. A už teď se těšíme na další.                                                                                                                                                                                              

 

 

 Studentská vědecká konference na Wichterlově 

gymnáziu 
 

 V pátek 27. 2. 2015 pořádalo Wichterlovo gymnázium 

Studentskou vědeckou konferenci, které se zúčastnili i čtyři žáci naší 

školy – Lucie Musialová, Lukáš Dostalík, Robin Petr a Jan Kij. 

Celkem 18 soutěžících se pokusilo vybojovat první místo. 

Hlavním úkolem bylo vytvořit a odprezentovat přibližně 

desetiminutovou prezentaci v anglickém jazyce, jejíž náplní mělo být 

téma týkající se vědy. Sešlo se zde mnoho zajímavých témat – například prezentace o 

francouzském módním návrháři Jeanu-Paulu Gaultierovi, která se umístila na třetím místě, 

dále prezentace od našich Lucie Musialové a Lukáše Dostalíka – The Earth, obsadila 

druhé místo a první místo získala prezentace od studentů 

Wichterlova gymnázia – Life in Medieval Era. Rovněž zde byly 

prezentovány témata Dragons, Influenza (Robin Petr a Jan Kij), 

Alan Turing a další. Nebylo to jen tak, postavit se před ostatní, 

odprezentovat jim svoje téma a jít se posadit. Po skončení vaší 

prezentace vám mohli další soutěžící, či porotci, kteří hodnotili a 

sledovali všechno, položit jakékoliv otázky k tématu. 



Nejčastějším typem otázky byla otázka: „Proč jste si vybrali právě toto téma?“  Alespoň žáci 

naší školy měli z této pasáže největší strach, protože nikdo nevěděl,  na co se vás zeptají. 

I přes tohle všechno to byl nádherný den, kdy jsme si opět vyzkoušeli, jak dobře umíme 

mluvit anglicky a hlavně jsme se výborně bavili. Zkrátka to byl úžasný den, který bychom 

chtěli zopakovat. 

 

                                                                                                                                                                                        

Jan Kij, 9. A 

 Valentýn 
 

 14. 2. 2015 jsme opět slavili Valentýna. Protože letos tento svátek připadl na sobotu, 

ve škole jsme jej oslavovali už v pátek 13. 2. 2015. Všichni jsme přišli do školy v červeném, 

holky ze třídy 9. A rozdaly každému po dvou valentýnkách a všichni měli možnost napsat 

někomu něco hezkého. Valentýn není jen svátkem zamilovaných, ale všech, kteří mají někoho 

rádi. Víte ale, odkud tento svátek pochází a proč jej slavíme? 

Pochází z Říma, kde ve třetím století žil kněz, který se jmenoval Valentýn. On jediný se 

postavil zákazu císaře Claudia a oddával zamilované páry. A proč zakázal císař sňatky? 

Všichni mladíci museli totiž jít povinně bojovat. Claudius se obával, že kdyby byly sňatky 

nadále povoleny, mladíci by po svatbě chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli by do válek. 

Ovšem Valentýn si přál, aby byli šťastní a aby nemuseli mladíci odejít na frontu. Proto je 

tajně oddával. Pokud si ale myslíte, že to byly svatby jako dnes – spousta slávy, tak se pletete, 

snoubenci si velmi potichu řekli své „ano“, aby je nikdo neslyšel. Ale bohužel stalo se to, že 

Valentýn byl zavřen a 14. února popraven. Toto je tedy příběh kněze Valentýna, který se stal 

symbolem všech zamilovaných. Proto si každý rok dávají lidé na celém světě najevo, že se 

mají rádi, právě 14. února. 

 
 

 

  

  



Něco na hraní, nebo na čtení?  

Vybere si každý! 
 

 Ahoj děcka, měsíc nám utekl jako voda a tak je čas na další várku her. Doufám, že jste 

si z naší předchozí nabídky nějakou tu kvalitní gamesu vybrali a už ji máte doma, případně si 

na ni brousíte zuby a čekáte, až rodiče pustí nějakou tu kačku navíc, abyste si ji mohli koupit. 

Ať už je to tak, nebo jinak, připravili jsme novou ochutnávku toho nejlepšího! 

 

 Far Cry 4: 

Svět Far Cry sice změnil herní prostředí, ale jinak je 

vše na svém místě. Zatímco dosud každý nový díl 

v hlavní sérii přinesl mnoho novinek, čtvrtý díl se 

veze na úspěchu trojky, jejíž herní schéma nadále 

rozvíjí. Každopádně má hra super grafiku a nabízí 

otevřený herní svět plný možností! 

 

 Dying Light: 

Je akční survival horor z pohledu první osoby, který 

je zasazen do nebezpečného světa. Během dne 

objevujete rozsáhlé městské prostředí, které je 

obklopené jak nakaženými, tak i lidmi, kteří bojují o 

zásoby a snaží se přežít. Během noci se ale lovec 

stává kořistí, na každém rohu číhá spousta zombie! 

 

 Assassin´s Creed: Unity: 

Ústředním tématem příběhu Unity není kupodivu boj 

za svobodu, nýbrž vykoupení a pomsta. Asasín a 

zároveň otec hlavního hrdiny Arna Doriana je na 

samém začátku hry zavražděn. Arno se dostává do 

péče templářského velmistra Francoise de la Serre, 

avšak částečně i kvůli Arnově nedůslednosti je i jeho adoptivní otec zavražděn. Hlavní hrdina 

se přidává k asasínskému řádu operujícímu v Paříži konce 18. století. Arnova cesta za 



pomstou může začít. Velkým kladem hry je určitě skvělý příběh, nádherně ztvárněné prostředí 

Paříže a v neposlední řadě skvělé souboje a větší důraz na plížení. 

No a protože nemůžeme pořád jen sedět u her na PC, XBOX nebo PlayStation, měli bychom 

si taky něco přečíst. Že nevíte co? Zkuste třeba tuto knihu. 

 

 

Chris Mould. Děsivé příběhy 

 Jedenáctiletý chlapec jménem Stanley Buggles dostane 

jednoho dne tajemný dopis, u nějž se dozví, že se stal dědicem 

šlechtického sídla v ostrovním městečku Crampton Rock. 

Prastrýce admirála, jenž mu majetek zanechal, jakživ nespatřil, ale 

vydá se na cestu a octne se v domě a městečku víc než děsivém. 

Postupně se dozvídá víc a nestačí se divit: v ulicích po setmění řádí 

vlkodlak, na blatech je nebezpečno – a v jedné podivné krčmě se 

scházejí dokonce piráti. Stanley se postupně ocitá v centru 

nebezpečných událostí a nejen jemu jde doslova o krk… 

 

                                                                                                     Jakub Štencel, Jan Skácel, 6. B 

 



Co nás čeká v březnu 

 

Pranostiky 

Březen – za kamna vlezem.  V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest. 

   Březen bez vody – duben bez trávy.  

Jak prší v březnu, tak také v červnu.  Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce. 

 

Recitační soutěž 

Od 16. do 20. března proběhnou třídní kola recitační soutěže. Z každé třídy postoupí dále dva 

až tři nejlepší recitátoři, kteří se v dubnu se svými básněmi utkají ve školním kole. 

 

Ostrava fandí hokeji  

MS v hokeji bez maskotů, transparentů, vlajek a fanoušků? To přece nejde a organizátoři 

mistrovství to dobře vědí, proto pro ostravské školy přichystali soutěž „Ostrava fandí hokeji“, 

které se také zúčastníme. 

 

Příběh obrazu 

Literárně výtvarná soutěž, do které se můžeš zapojit i TY! 

Cíl: reprodukovat jakékoliv výtvarné dílo a vymyslet k němu svůj autorský příběh, který bude 

vyjadřovat děj obrazu nebo důvody, které vedly autora k jeho ztvárnění (více info u p. 

Horákové a p. Šelongové) 

 

 

Akce v Ostravě 

IQ days – svět vědy a techniky, svět ohromujících experimentů a chytré zábavy 

   – místo: OC Galerie, od 5. 3. do 18. 3. 



 

 

Děkujeme vám, že jste četli! 

Šéfredaktor: Jan Kij (9. A) 

Fotografka a redaktorka: Veronika Kozubková (9. A) 

Fotografka a redaktorka: Kateřina Mičeková (6. A) 

Výtvarník a redaktor: Jan Skácel (6. B) 

Kritik a redaktor: Jakub Štencel (6. B) 

Dále spolupracovaly: Darina Horáková 

    Marie Slabá   

Anna Šelongová 

 

 


