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Milí čtenáři,

vstoupili jsme do nového roku 2016, a i když máme za sebou pouze dva měsíce, 
prožili jsme toho ve škole už spoustu....karneval, recitační soutěž, lyžák, přednášky 
aj. Skoro by se člověk ptal, kdy se vlastně ty děti mají učit? A navíc už snad konečně 
začne jaro....sluníčko a teplo určitě škole nesvědčí. Všechny to táhne ven. Uvidíme, 
jak se s učením poperou naši deváťáci, kteří za pár týdnů budou dělat zkoušky na 
střední školy. Ale snad to zvládnou :-), naši výborní učitelé je jistě připraví dokonale 
:-). Zkrátka... ať už bude teplo, zima, mlha, sníh, krupobití nebo pařák, učení ani 
škola nás neminou a klasický kolotoč známek, úkolů i písemek se jen tak nezastaví. 
Náš časopis vám tak chce zpříjemnit nadcházející dny. Užijte si odcházející zimu, 
nadcházející jaro i nekončící učení. Krásné jaro přeje V-mixér...
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Vánoční laťka
Poslední školní den v kalendářním roce  měl nádech Vánoc, ale i atletického zápolení. Již 
tradiční soutěž ve skoku vysokém pod názvem Vánoční laťka letos přilákala až 35 účastníků. 
V plné tělocvičně žáci druhého stupně zápolili o medaile ve čtyřech kategoriích. Rekord 
soutěže sice nepadl ale i tak jsme byli svědky krásných výkonů.
Dívky 6. - 7. třída:     1. Maja Macková
Chlapci 6. - 7. třída:   1. Dominik Fojcik
Dívky 8. - 9. třída:     1. Lucie Šimovcová
Chlapci 8. - 9. třída:   1. Matyáš Macek

Napříč přírodou
V letošním školním roce proběhla poprvé velká přírodopisná soutěž s názvem “Napříč 
přírodou”. Žáci si během pěti kol prověřili své znalosti z různých odvětví přírodopisu. Luštili 
křížovku, poznávali zvířata, houby, rostliny, významné biology a různé přírodní útvary 
z přírody naši vlasti. Soutěže se zúčastnilo 50 mladých přírodovědců, ne všichni však vydrželi 
až do posledního kola.
1. místo:           Markéta Lasotová  (8.A)              49 bodů

                            Veronika Czeczotková  (8.A)      49 bodů

                            Veronika Janiczková  (6.B)         49 bodů

Lyžařská škola v Bukovci
Už pár let naše škola spolupracuje s panem Maligou a jeho týmem mladých instruktorů, kteří 
naše malé sportovce motivují a učí lyžařskému umu. Tento rok vyšlo počasí a od 18. - 22. 1. 
se 37 žáků 1. stupně zúčastnilo lyžařského kurzu. Vše, co se děti naučily nebo si osvěžily z 
minulých let, pak předvedly na závodech ve slalomu.

Recitační soutěž - 1. stupeň
Ve čtvrtek 28. 1. 2016 se jako každý rok konalo v jídelně naší školy školní kolo RECITAČNÍ 
SOUTĚŽE. Děti soutěžily ve třech  kategoriích a zazněla zde dětská poezie i próza. Všichni 
diváci i učitelé se naučily společnou báseň “Těšíme se na prázdniny” A jak to dopadlo ?

1. kategorie    1.   Štěpán Chlebek
2. kategorie    1.   Jana Kusová
3. kategorie    1.   David Sikora
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Recitační soutěž - 2. stupeň
28. 1. 2016 nebyl jenom dnem, kdy děti dostávaly vysvědčení. 
Během 3. a 4. vyučovací hodiny se v hale uskutečnila recitační 
soutěž žáků 2. stupně. Ve dvou kategoriích, 6. - 7. třída a 8. 
- 9. třída, vystoupilo se svou připravenou básní celkem 35 
dětí. Jak v závěru porota složená z učitelů českého jazyka 
konstatovala, úroveň recitátorů rok od roku stoupá, a proto 
bylo velice těžké vybrat z každé kategorie tři nejlepší. 
Nakonec ale rozhodla takto: v kategorii  šestých a sedmých 
tříd vyhrál Raimund Sikora z 6. A, druhé místo obsadila 
Kristýna Mužná z 6. B a třetí místo získal Jakub Kotajny ze 7. B. Mezi 
osmými a devátými třídami si ocenění “vyrecitovaly” tyto žákyně: 
Gabriela Sojčáková z 8. A - 1. místo, Tereza Szurmanová z 9. třídy - 2. 
místo a Lucie Šimovcová taktéž z 9. třídy - 3. místo.  Ostatní soutěžící 
obdrželi diplom za 4. místo. Všichni bez rozdílu si ještě navíc odnesli 
dárkovou poukázku do třinecké knihovny a sladké odměny. V pauzách 
mezi jednotlivými výstupy se obecenstvo pobavilo připravenými 
scénkami na téma „kniha”. Závěrem je třeba říci, že celý program 
suverénně uváděli žáci 8. B - Jiří Skalický a Kateřina Brancová, kteří byli 
stejně jako soutěžící i herci nakonec odměněni bouřlivým potleskem.

Beseda s Jaroslavem Bábou
V pondělí 8. února se v prostorách školní tělocvičny uskutečnila beseda 
s Jaroslavem Bábou. Jaroslav Bába je český atlet, jehož specializací je 
skok do výšky. Jeho největší sportovní úspěchy pochází z roku 2004, kdy 
vybojoval bronzové medaile na halovém mistrovství světa v Budapešti a 
na letních olympijských hrách v Athénách.
Na začátku besedy se pan Bába stručně představil a poté zasvěceně 
odpovídal na otázky našich žáků. Měli jsme tak možnost seznámit se s jeho 
největšími úspěchy, rekordy, sportovními nezdary, životosprávou, s jeho 
plány do budoucna, atd. Každý žák, který se do besedy zapojil a položil 
atletovi otázku, byl odměněn fotogra�í s osobním věnováním a podpisem Jaroslava Báby.

Lyžák sedmých tříd
Je pondělí 1. února a sedmáci z naší školy pospíchají 
s obrovskými zavazadly a hlavně lyžařskou výbavou 
na stadion ve Vendryni, odkud se vydají na pětidenní 
lyžařský výcvik na Polanku. Mnozí, kteří je zahlédli, si asi 
říkali, kam ti mladí lidé jedou, když široko daleko není 
sníh. A ejhle??, po příchodu na Polanku lyžaři viděli plno 
sněhu a měli z toho obrovskou radost. 
Jelikož ve čtvrtek nebyly na Polance dobré sněhové podmínky, vyjeli do Mostů u Jablunkova.  
Tam si parádně zalyžovali.

Raimund Sikora 6.A
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Školní karneval
Školní karneval se konal dne 5.2.2016 od 15:30. Karneval se nesl v duchu 50. výročí Večerníčka. 
Hlavní postavu Večerníčka představovala  p. uč. 
Dagmar Chodurová. Dalšími postavami, které jsme 
mohli vidět, byly Mach a Šebestová, Pat a Mat, Maková 
panenka a další. Karnevalu se zúčastnil celý I. stupeň. 
Bylo k vidění spousta atraktivních masek. Maminky 
pomohly s přípravou občerstvení, upekly skvělé 
zákusky a dorty. Při vyhlašování některé děti vyhrály 
cenu za nejlepší masku. Byla připravena bohatá 
tombola pro všechny zúčastněné děti. Celou akci 
hudebně doprovázel p. uč. Krhut Tímto bychom chtěli 
poděkovat celému učitelskému sboru  za organizaci letošního dětského karnevalu.

Školní diskotéka
Ve čtvrtek 28.ledna se ve škole uskutečnila diskotéka za účelem oslavy vydařeného (doufejme) 
vysvědčení. Na rozdíl od minulého roku diskotéka probíhala v jídelně namísto tělocvičny. 
Ničemu to ovšem nezabránilo. Hlavním tahákem diskotéky je vždy dobrá hudba. O tu se 
tentokrát postarali Pavel Roszka se Zdeňkem Vakoljou. Dále byl pro účastníky diskotéky 
připraven bufet, ve kterém jsem sám působil. Ten byl rozdělen na 2 části. V té první, ve které se 
prodávaly všelijaké nápoje a drinky, působil Jeník Haratek společně s Raimundem Sikorou. A 
v té druhé, jež zajišťovala občerstvení po potravinové stránce, jsem působil já s mým kolegou 
Martinem Kullou. K našemu štěstí se nám vše podařilo prodat, a dokonce jsme získali i menší 
pro�t. Co se týče tanečního parketu, víceméně na něm pořád někdo tančil (což je samozřejmě 
dobrá zpráva). Na letošní diskotéku se dokonce dostavili i někteří žáci, kteří minulý rok opustili 
tuto školu. Celou diskotéku pak zakončil naprosto impozantní rap Zdeňka Vakolji.
Jako obsluha zmíněného bufetu musím říct, že se letošní diskotéka hodně povedla a podle 
výrazu mnohých účastníků usuzuji, že si ji opravdu užili.

Jakub Ožana 8.A

 Jak vypadal lyžák sedmáků???
Na tenhle lyžák budeme ještě dlouho vzpomínat. Ráno jsme se všichni sešli na hřišti. Když 
přijel autobus, dali jsme do něj věci a nasedli si. Když nás autobus vyvezl nahoru, přijelo auto 
pro naše věci. My jsme šli kousek pěšky. :) Když jsem dorazili na Polanku, vzali jsme si věci a 
vyrazili na chatky. Jakmile jsme si vybalili, šli jsme na oběd.
Program dnů:
Pondělí: Po obědě jsme šli lyžovat. Rozdělili nás do skupin. Po lyžování jsme šli na chatky. Potom jsme 
šli na večeři.
Úterý: Ráno i odpoledne jsme lyžovali.
Středa: Ráno jsme uklízeli chatky. Odpoledne jsme byli na chatkách. Byl to odpočinkový den. 
Čtvrtek: Jeli jsme do Mostů u Jablunkova. :) Byl to celodenní výlet. Podle mě jsme si to všichni užili. Když 
jsme přijeli zpátky, začali jsme si balit věci.
Pátek: Ráno jsme se se dívali na �lm a po obědě jsme šli pěšky dolů na zastávku, kde na nás čekal auto-
bus.
Malý dotazník:
Co se ti nejvíc líbilo? : Jana Jellůšová…… lyžování
Filip Ciencala…… sníh
Co tě zklamalo? : Jana Jellůšová…… diskotéka
Filip Ciencala…… diskotéka Alena Lorková 7.A

Laura Heczková 6.A
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Freestyle 
Dne 5. února do naší školy přijeli ze Slovenska úžasní freestylisti Marko Popovski , Peter 
Hersty a Martin Leco.
Je to skupina Hands up crew, která se zabývá  fotbalovým a basketbalovým  freestylem.
Byla to vynikající show, která se nedá zapomenout. Dělají množství triků a kousků.
Součástí vystoupení je workshop a různé soutěže pro děti.
Tito lidé se poznali asi tak před čtyřmi lety.
Jsou velmi známí, hlavně tedy na Slovensku.                            Alenka Gorzolková 6.A

Přednáška o poruchách příjmu potravy
Navštívila nás paní z centra ANABELL.
Přijela k nám s tím, že nás seznámí s různými poruchami příjmu potravy.
Přiblížila nám: Mentální anorexii,Bulimii, Záchvatovité přejídání, Drunkorexii, Bigorexii.
K jednotlivým poruchám nám uvedla charakteristiku a příčiny.
Příklad:
Bulimie
Charakteristika:   Člověk přijímá potravu, ale poté ji uměle vyvolává zvracením a průjmem, aby 
nepřibíral na váze.
Příčiny: osoba si připadá tlustá (někdo si z ní dělal legraci slovy ,,Jsi tlustá!!´´)
Anorexie
Charakteristika:   Člověk odmítá přijímat potravu a po čase se mu do konce dělá z jídla 
špatně.
Příčiny: Jsou podobné jako u bulimie.

Když člověk trpí poruchami příjmu potravy a nezačne se včas léčit, může na to i zemřít.   
Přednáška se nám líbila, i když nikdo z nás poruchami příjmu potravy netrpí.

                                                                Markéta Lasotová a Daniela Walková 8. A
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TÉMA
Valentýn

Je to americký svátek, který se slaví každoročně 14.února jako svátek lásky. Je to den lásky, kdy 
se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce 
jako symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří i v Evropě. Svátek je pravděpodobně 
odvozen od svátku Lupercalia, slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do 
"urny lásky" vloženy lístečky se jmény dívek.Každý mladý muž potom táhal lísteček a dívka, 
jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho "miláčkem". Legenda také říká, že tento den začal 
byt známý jako den svetého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, 
zakazoval svým vojákům, aby se ženili. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli 
do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 
14.února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl 
romantický svátek, který je nyní 14. února slaven. 

Pro zajímavost jsme se zeptali učitelů, jestli slaví  a jak slaví Valentýn.

R. Močkořová – Těm, co má ráda, koupí něco malého.

J. Krhut – Neslaví, ale dceři a manželce dal pro radost květinu.

D. Denemarková – Žádné velké oslavy, pěkný večer s manželem strávený u vína.

E. Rezková – Ano, od manžela dostala květinu, na oplátku mu dala malou sladkost. A užili si 
pěkný večer se skleničkou sektu.

D. Kantorová – Neslaví.

K. Kantorová – Neslaví.

O. Humpolcová – Nijak extra neslaví.

J. Humpolec – Připomínají si u láhve něčeho 
dobrého.   

D. Černeková (školnice) – Neslaví.

Adéla Berbrová a Míša Stonawská 8.A
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9. ročník a střední školy

Po 9 letech základní školy přišel čas vybrat si střední školu.V naší třídě to vypadá u kluků asi 
nějak takto, čekají je gymnázia, průmyslovky učiliště.

Michal Baron
1. Gymnázium, Třinec
2. Gymnázium, Český Těšín

Jan Fonš
1. Střední průmyslová škola, Frýdek - Místek
2. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov

Radek Heczko
1. Střední průmyslová škola, Frýdek - Místek
2. SOŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov

Marek Kajzar
1. Střední průmyslová škola, Frýdek - Místek
2. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov

Ondřej Klimek
1. Gymnázium, Třinec
2. Střední škola DAKOL, Petrovice u Karviné

Ivan Pála
1. Gymnázium, Třinec
2. Gymnázium, Český Těšín

Jakub Toth
1. SOŠ Kanada – instalatér, Třinec
2. SOŠ Kanada – zámečník, Třinec

Zdeněk Vakolja
1. SOŠ Kanada – strojní mechanik, Třinec
2. SOŠ Kanada – seřizovač strojů, Třinec

Patrik Walter
1. SOŠ Kanada – zámečník, Třinec
2. SOŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov

TÉMA
kam po základce

A kam půjdou holky?

Tereza Szurmanová- Střední zdravotnická škola-Ostrava Vítkovice obor: Zubní laborant. Druhá škola- 
Střední zdravotnická škola-Karviná obor:Zdravotnické lyceum. 
Vanessa Lipková- Střední škola zdravotnická-Karviná obor: Zdravotnické lyceum a druhý obor: Zdra-
votnický asistent. 
Nikol Šigutová- Střední obchodní škola-Český Těšín. Druhá střední škola Obchodní akademie-Třinec. 
Alice Kuchníková-Střední zdravotnická škola Ostrava Vítkovice obor: Zdravotnický asistent. Druhá 
škola: Střední škola hotelnictví,gastronomie a služeb Svazu českých a moravských spotřebních družstev 
Šilheřovice s.r.o obor: Hotelnictví. 
Lucie Šimovcová-Střední zdravotnická škola FM ( dáva tam obě přihlášky, akorát na jiné obory). 
Beáta Šimovcová-Gymnázium Třinec, druhá škola Střední škola zdravotnická FM. 
Markéta Staňková-Střední obchodní akademie Třinec- obor: Obchodní akademie,druhý Veřejnosprav-
ní činnost. 
Nikol Mazurová-Střední obchodní škola Třinec obor: Obchodní akademie,Veřejnosprávní činnost. 
Gabriela Čmielová-Střední zdravotnická škola-Ostrava Vítkovice - obor:
 Zubní laborant,druhá škola: Střední průmyslová škola chemická - akademie Heyrovského. 
Tereza Dubovská-Střední obchodní akademie Třinec- obor: Veřejnospravní činnost. Druhá škola: Střed-
ní škola hotelnictví,gastronomie a služeb Svazu českých a moravských spotřebních družstev Šilheřovice 
s.r.o obor: hotelnictví. Nikol Šigutová a Tereza Dubovská 9.tř.
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ROZHOVOR

Do 7.B nastoupila začátkem 2. pololetí nová žákyně Kristýnka Mederová. Poprosili jsme ji o 
zodpovězení několika otázek. 

1.Odkud jsi přijela?
Ze Žatce.
2.Kolik ti je let?
13.
3.Jak se ti tady líbí?
Hodně moc, je to tu boží.
4.Máš sourozence?
Ne.
5.Jaké máš koníčky?
Sport a starání se o zvířata.
6.Našla sis tady kamarádky?
Ano.
7.Co tě štve?
Zatím ještě nic.
8.Tvoje nejoblíbenější jídlo?
Krupicová kaše.
9.Tvůj nejoblíbenější předmět ve škole?
Ruský jazyk.
10.Měla jsi už někdy kluka?
Ano.
11.Popiš rozdíly mezi školami.
V Žatci jsme neměli elektronické žákovské a byla menší škola, ale hodně žáků.
12.Je to lepší být tady než v Žatci?
Je to mnohem lepší tady.
13.Jakou hudbu posloucháš?
POP
14.Tvůj největší trapas?
Polití vodou  na nohy.
15.Čím bys chtěla být?
Veterinářkou.
16.S kým si nejvíc rozumíš u nás ve škole?
S Barčou Gorylovou.

Robin Szlaur 7.A

Rozhovor s Kristýnou Mederovou
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HERNÍ KOUTEK

Dneska jsem si pro vás připravil…. nejlepší, teoreticky levnou gra�ckou kartu, za tu cenu boží 
výkon a kvalita.   

Je to: MSI GTX 980 GAMING 4G,  cena: 15 969 (cena na alza.cz)

Popis a rychlost a čip - Gra�cká karta 4GB DDR5 (7010MHz), NVIDIA GeForce GTX980 
(1190MHz), PCIe x16, SLi, 256bit, 3x DisplayPort, DVI, HDMI

    Já vím, je to celkem složité :)

A jako další tady máme nejlepší (v dnešní době) procesor.

Procesor: Intel Core i7
Cena : okolo 8000 – 10000 czk.
Informace: Procesor má TURBOBOOST (zrychlení 
procesoru),
potom se zahřívá méně a je zatím nejvíce 
výkonný na trhu.
Jeho EXTROVKA je taktování, můžete si ho 
nataktovat.
Toto je všechno, děkuji!

Jeník Haratek 6.A
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Tank Trouble

-hra je pro nejméně jednoho až tři hráče

-úkolem je zničit protivníka

-jsou tam tanky, které bojují proti sobě

-jsou tam i vylepšovátka, která vám dodají např. miny, dělo atd.

-já tu hru hrál mockrát a bavila mě

-doufám, že se vám bude líbit 

ZPRACOVAL: Franta Ferenc 6.A
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OD NAŠICH MENŠÍCH A NEJMENŠÍCH

Schází se rodinka,
když vaří maminka,
jídlo na stůl dává
a přitom si pobroukává.
Přivolá nás ke stolu,
nalije nám kofolu.

Mazlíčky doma máme,
pěkně se o ně staráme.
V létě seno sušíme.
Do stodoly balíky dáme
a na zimu si chvilku počkáme.

Ve Vendryni hotel Vitality máme 
a všichni ho využíváme, 
bazén, kurty, bowling v něm máme
a sportovně jej využíváme,
když po sportu hlad máme, 
v Čítárně si pizzu objednáme.

Vendryně ve znaku orlici má 
i já se tady cítím doma.
Za starostu Bohuslava Raszku máme 
a na každé akci ho rádi přivítáme. 

Zuzka a Markéta Plintovy 6.A

Dům a v něm rodina, to se páni usíná,
štěstím se každý chvěje, když maminka se směje,
to se páni usíná, když miluje tě tvá rodina.

Nikča Pščolková 6.A

Haló, rodino,co vy tam?
Ve stínu starého domu sedí
máma s tátou a pozorují krajinu.
Brácha běží,mává květinou,
že k nám jde teta s rodinou.
Sestřenice Tereza, poletuje sem a tam,
strýc za ní upaluje, stejně se k ní dotahuje.
Moje milá babička, líčka mi utírá,
dědeček se usmívá, že mi štěstí posílá.

Štěstí se zastaví a mou rodinu pohladí.

Laura Heczková 6.A

Děti z 6.A složily krátké básničky na téma rodina a obec Vendryně.
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Jakub Bocek 5.tř.

Komiks...
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...pohádky dětí z 2.A, další otiskneme opět v příštím čísle...
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                                  Klárka a motýlek



20
                                                 Agátka F.
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ZAPNI MOZEK

Sabina Mazurová
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Výborný zákusek

1200 ml mléka
3 vanilkové pudingy
bebe sušenky -2balení kakaových, 2balení mléčných 
3 smetany ke šlehání 31% 
3 ztužovače
4 banány
1 a půl lžíce cukru krystalu
1 čokoláda

Postup:
Na plech si dáme pečicí papír.Na pečicí papír si poukládáme bebe sušenky 
kakaové.Uvaříme si vanilkový puding.Pudingem si polijeme sušenky, které máme na 
plechu.Na puding položíme bebe mléčné sušenky.Nakrájíme si banány na kolečka 
a začneme je ukládat na sušenky.A ušleháme si 31% smetanu se ztužovačem.Pak 
rozetřeme ušlehanou smetanu na banány.A nakonec si nastrouháme čokoládu a 
posypeme.Dáme ztuhnout do ledničky.

 Zpracovala:Alena Gorzolková   6.A
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řešení
tajenky:

NA ZÁVĚR
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