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Ve čtvrtek 19. 1. 2017 se v městském bazénu konaly pla-
vecké závody opavských školních družin. Naši zástupci 
nezklamali a získali jsme 3 medajle: 2.místo Terezka Kla-
petková (5.ročník), 2.místo Tobias Mucha (5.ročník), 
3.místo Tadeáš Koráb (3.ročník). Děti  
plavaly závod na 25 m.  

V úterý 21. 2. 2017 odpoledne jsme se sešli v tělocvičně  
školy v maskách  a natěšeni na karneval. Za zvuku svižných 
písniček jsme začali slavobránami, taneční hry střídaly soutěže: 
např. v přenášení míčků na lžíci, kroužení 
obručemi kolem těla, rozsedávání 
nafukovacích míčků, namotávání bonbónu na 
niti kolem jazyka…Děti tančily ve dvojicích, 
samy, poskakovaly jako molekuly a zatančily 
si s míčky. 
 

SOUTĚŽ V PLAVÁNÍ ŠD 

KARNEVAL ŠD 
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SKÁKACÍ ODPOLEDNE ŠD 

V pátek 10. 2. 2017 jsme uspořádali pro děti skákací odpoledne. 
Sportovci bojovali na 3 stanovištích:  
ve skoku do výšky, do dálky a ve skocích přes švihadlo. 
Skokanské  výsledky se dětem zapisovaly na karty, závěrem 
jsme vyhodnotili  a odměnili  drobnými cenami nejlepší skokany 
z jednotlivých disciplín. Objevili jsme skokanské naděje mezi 
děvčaty i chlapci, např: Ríša Režnárek z 1.B, Magda Burdová  
z 2.A, Mikuláš Bindr a Štěpán Veselý z 3.tříd, nejlepším 
skokanem se stal dlouhonohý Jakub Červenka z 5.B. 

Ve středu 1. 2. 2017 proběhlo na ZŠ Englišova okresní kolo 
Olympiády z českého jazyka. V konkurenci 52 soutěžících se 
dvě žákyně naší školy umístily na  
předních místech. Tereza Fingerhutová z 9.A obsadila úžasné 2. 
místo a postupuje do krajského kola. Martina Desenská z 9.B se 
umístila na pěkném 4. – 5. místě.  

OLYMPIÁDA JAZYKA ČESKÉHO 
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Dne 15. 2. 2017 se na naší škole konalo školní kolo reci-

tační soutěže. 

Všichni recitátoři byli pečlivě připraveni, divákům i porotě 
se líbili, ale do okrskového kola nemohli postoupit všichni. 
Postoupili tito žáci: 

Vojtěch Osadník, Veronika Mlčochová, Nela Pasrbko-
vá, Eliška Bouchalová, Viktória Kalafová,  Aleš Klubal 
a Natálie Stříbná  . 

Dne 24. 2. 2017 pokračovala recitační soutěž našich žáků 
už v loutkovém divadle na okrskovém kole. Soutěžilo se  
o postup do okresního kola a z našich recitátorů obstáli 
v náročném zápolení: 

Za 0. kategorii:  Vojta Osadník 1.A. Za 2. katego-
rii:  Nela Pasrbková 5.B a Eliška Bouchalová 5.B.  
Za 3. kategorii:  Viktória Kalafová  7.B 

Dne 7. 3. 2017 proběhla na ZŠ Opava, E. Beneše Che-
mická olympiáda. Naši školu reprezentovali dva žáci, kteří 
se dokázali probojovat přes domácí  až školní kolo do 
okresního kola. Byli to naši dva 
nejlepší chemici Vojta Hanke z 
9.B a Barča Adamová z 9.A. V 
konkurenci 28 žáků okresu 
Opava Vojta Hanke se umístil 
na krásném 7. místě. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA  
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ROZHOVOR 

Jak dlouho tancuješ? – 6 let 

 

Díky komu jsi začala ? – Díky mé sousedce 
Kristýně, líbilo se mi to 

 

V jaké taneční skupině tančíš ? – Dance4Life Opava 

 

Máš nějaké větší úspěchy ? – Několikrát mistryně ČR, 
Mistryně Evropy 

 

Chtěla by si na taneční školu ? – Spíše ano  

 

Kolikrát týdně máš trénink ? – 3x až 4x týdně 

 

Jak dlouho trvá trénink ? – 1 a půl hodiny 

 

Stíháš školu ? – Ano  

 

Podporují tě kamarádi nebo rodina ? – Rodina mě  
podporuje hrozně moc, kamarádi mě motivují a posouvají 
dál  

Sára Stoklasová- tanečnice 
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DIVOKÉ VLNY 2 
Nedávno přišel do kin nový film Divoké vlny 2, který je pokračo-
váním předchozího dílu. Je to jeden z těch neuvěřitelných příbě-
hů, který musel být zfilmován. Mladý tučňák Cody Maverick dal 
sbohem ledovým planinám domova a vydal se na exotický os-
trov  

Pin-Guí, aby se před davy fanoušků a objektivy kamer zúčastnil 
surfařského šampionátu. Byla z toho velká sláva, Cody našel 
sám sebe a taky kamarády. Všichni se teď vrací v novém dobro-
družství plném vysokých divokých vln a surfař-
ské zábavy. Cody, surfující kuře Joe a plavčice 
Lani se dají dohromady s partou pěti radikál-
ních surfařů, kteří jsou silní, namachrovaní, na-
mistrovaní a kteří vyhledávají ve vlnách jen ten 
nejtvrdší adrenalin. Tahle Velká pětka vezme 
Codyho a jeho kámoše na cestu na to nejle-
gendárnější surfovací místo na Zemi, do surfař-
ského ráje, kde jsou vlny opravdu divoké. 

Pohádka a Staré Město pražské, to zní kouzelně. Přečtěte 
si  nejkrásnější pražskou pohádku o malém mužíčkovi, 
který si oblíbil porcelánovou panenku a chodíval za ní do 
malého krámku na Starém Městě. Úchvatný pohádkový 
příběh od držitele Zlaté stuhy za celoživotní přínos litera-
tuře pro děti a mládež. 

Když se zastaví pražský orloj, musí pro to být vážný dů-
vod. Tajemný mužíček vážný důvod má - svou lásku ke 
krásné panence. Jak to tak v pohádkách bývá, objeví se 
někdo, kdo lásce nepřeje, hromotluk  Anciáš.  

O MUŽÍČKOVI, KTERÝ  

ZASTAVIL PRAŽSKÝ ORLOJ  



7 

RECEPT  

210 g změklého másla 

120 g moučkového cukru 

250 g hladké mouky 

3 lžíce bramborového 
škrobu 

 

1 žloutek 

1 lžíce květu levandule 

špetka soli 

kůra z 1 citrónu 

1 lžíce citrónové šťávy 

Všechny přísady zpracujeme v hladké těsto, které následně rozdělíš na 
dva díly. Z každého je potřeba vyválet válečky o průměru asi 3 cm. Vá-
lečky zabalené do potravinářské fólie necháme v lednici asi hodinu ztuh-
nout. Díky tomu se ti budou sušenky lépe vypracovávat. Není problém si 
tohle těsto připravit den dopředu a nechat ho v lednici do druhého dne. 
Vychlazené těsto nakrájíme na plátky silné 5 mm a rozložíme je na plech 
vyložený pečicím papírem. Mezi plátky necháme vetší rozestupy, těsto 
při pečení hodně naskočí. Sušenky pak pečeme v troubě předehřáté na 
170°C cca 12 - 14 minut. 

 

JAK NA TO 

SV. VALENTÝN 

Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosas-
kých zemích každoročně 14. února jako svátek lásky. Je to den, kdy se 
tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou srd-
ce, jako symbolu lásky.  

Legenda říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna 
díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojá-
kům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat do-
ma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně od-
dával 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. 

K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu proni-

kají i do českého prostředí. Jedná se především o společ-

nou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentýn-

ských přáníček – vyznání lásky (tzv. Valentýnky) nebo 

uzamykání zámečků lásky, které původně s Valentýnem 

ale téměř nesouvisí.  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwielp3qzNHSAhVDECwKHUW8B3sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.davona.cz%2Fkovove-srdce-28x27cm%2Fd-120860%2F&bvm=bv.149397726,d.ZGg&psig=AFQjCNEDWA_dulqpkcqduO8zFl-lki4TTw&ust=1489429766
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VŠUDYBÝLEK 

Jako každou druhou středu v měsíci, tak i v měsíci březnu mohli 
budoucí školáci zavítat do naší školy a zúčastnit se dalšího po-
kračování Všudybýlka. Tentokráte si paní učitelky pro ně připra-
vili práci na počítači. Malí předškoláci se učili na výukových pro-
gramech hrát pexeso, vybarvovat obrázky, učit se písmenka a 
dokonce i počítat.  
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ANKETA 

Jako v každém čísle máme i v tomhle anketu. A protože byl 

Valentýn, položily jsme dětem otázku „Coby jste někomu 

dali na Valentýna?“ A odpovědi byly vcelku zajímavé. 

Kačka: „Já bych někomu dala srdíčko 
z papíru jako valentýnku.“  

Julča: „Určitě bych darovala bonboniéru, 
protože to je klasický dárek k Valentýnu.“ 

Lukáš: „Nejspíš nějakou dobrou 
knihu:“ 

Magda: „Dala bych někomu krásné, 
nové auto.“ 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjs2dK6zNHSAhXBWCwKHXnRAFQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.etlak.net%2F2017%2F02%2Fomalovanky-online-srdce%2F&bvm=bv.149397726,d.ZGg&psig=AFQjCNEDWA_dulqpkcqduO8zFl-lki4TTw&ust=148942
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VALENTÝNSKÉ  VTIPY 

Rozhovor dvou milenců. 

ON: "Konečně, už jsem se nemohl 

dočkat!"  

ONA: "Já odjíždím." 

ON: "To nemyslíš vážně!" 

ONA: "Byl jsi mi věrný?" 

ON: "Samozřejmě, na každém kro-

ku." 

ONA: "Nezahýbal jsi mi?" 

ON: "Šílíš?!" 

ONA: "Tak tedy zůstanu." 

A teď si to přečtěte pozpátku!  

Na Valentýna mi kup třeba 

čokoládu a nějaké hezké 

malé překvapení. 

                        ……tak  jsem 

jí koupil…..Kinder vejce        

Chlápek přijde na poštu a všimne si, že u jedné přepážky stojí 

proplešatělý padesátník a má před sebou hromadu růžových 

obálek polepených srdíčky. Na každou stříkne z lahvičky parfém 

a dá ji na vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí oči a ptá se ho, co to 

dělá. 

Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc valentýnek podepsaných 

Hádej kdo!” 

„Ale proč to děláte?” 

„Jsem právník se specializací na rozvody!”
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LUŠTĚNKY 

____________________________

____________________________
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ANNA SHEHATA 

HANA JIRKŮ  

VĚRA MATÝSKOVÁ 

ANNA VAVROŠOVÁ 

DOMINIKA HOLČÁKOVÁ 

ŠIMON TOŠKA  

FILIP ČECH 

MATYÁŠ STOKLASA 

P. UČ. MUSILOVÁ 

 

AHOJ u dalšího vydání 


