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ÚVOD
Milí čtenáři,

začal nám nový školní rok a s ním je spojeno i nové 
vydání Vašeho oblíbeného školního časopisu 
Podlavičník.
Vzhledem k tomu, že se blíží Halloween, pojali 
jsme toto číslo trochu strašidelně a zaměřili se 
na tajemství a záhady. 
Jako obykle jsme nezapomněli na rubriku”Co se 
děje na škole”,  anketu mezi žáky či omalovánku pro 
nejmenší
A tentokrát jsme přidali i rozhovor s paní učitelkou 
Sokolovou.
Přejeme Vám  příjemný podzim 
Vaše redakce
 
A na úvod  pro Vás máme jednu strašidelnou báseň

Halloween je tu 
bubák dělá Hu

Zima už se blíží
drákula se plíží

Dostáváme kokina a jablíčko
na mlsání a pevné zdravíčko

tímto halloweenský večer končí 
strašidla se s Vámi loučí 
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Dne 17. 9. 2018 pořádalo město Opava divadelní 
představení u příležitosti vítání prvňáčků s názvem 
Pošťácká pohádka.  
Děti se na představení velmi těšily a měly možnost 
shlédnout zajímavé muzikálové zpracování 
v podání studentů Církevní konzervatoře v Opavě 
a orchestru Slezského divadla.  Zároveň obdržely od 
města Opavy upomínkové předměty a společně se před 
budovou  divadla vyfotily.

CO SE DĚJE 
NA ŠKOLE

Recitační soutěž Stužkonoska modrá 
Prosluněného dne 19.9. se zástupci naší školy zúčastnili 
v honosných prostorách Sálu purkmistrů Obecního domu 
v Opavě soutěže Stužnokoska modrá, která je nedílnou součástí 
festivalu Bezručova Opava. Naše škola měla v ohni tři “žhavá 
recitátorská želízka” - Nelu Pasrbkovou (text Skladatelův den), 
Viktorii Kalafovou (text Sídlištěm šmejdí na kobyle) a Annu 
Piernikovou (text Hujerová). V příjemné, téměř rodinné 
atmosféře, podala naše děvčata naprosto skvělé výkony a celkově 
obsadila 1. místo Nela Pasrbková, 3. místo Viktoria Kalafová 
a pomyslnou bramborovou medaili obdržela Anna Pierniková, jíž 
k dosažení  třetího místa chybělo pouhého půl bodu. V pozdních 
odpoledních  hodinách se všichni recitátoři přesunuli 
na  závěrečnou přehlídku vítězů  do Domu Petra Bezruče, 
aby tam před širokou veřejností odprezentovali svá vystoupení.

Vítání prvňáčků v Divadle
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Devítka v Praze
S novým školním rokem jsme opět rozjeli projekt “Paměťové 
instituce do škol”. Tentokrát ho zahájila IX.A, která odjela 
do Prahy. V Praze navštívili Zemědělské muzeum, kde se žáci 
seznámili s vývojem zemědělství v průběhu staletí. 
Prošli se na Vyšehrad a zastavili se u hrobů našich slavných 
osobností.
Druhý den odjeli do Lidic, kde se vrátili v čase do tragického 
období roku 1942. Celý zážitek byl umocněn fotografiemi 
ze života obyvatel před vyhlazením této vesnice a dokumentem, 
ve kterém ženy a děti, které tuto tragédii přežily, vzpomínaly 
na průběh celé události. Do Opavy naši deváťáci dorazili 
ve večerních hodinách obohaceni o nové vědomosti a 
zkušenosti.

Soutěž školních časopisů
Ve středu 19.9. se někteří členové redakce školního časopisu 
Podlavičník - Magdalena Jarkulischová (7.A), Kristýna 
Chmelová (7.A), Eliška Bouchalová (7.B), Soňa Chodurová 
(7.B) a Anna Vavrošová (8.A) - zúčastnily krajského kola Soutěže 
školních časopisů v Třinci. Soutěžilo se v několika kategoriích, 
časopis Podlavičník byl zařazen do kategorie “1. a 2. stupeň ZŠ”, 
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ZÁHADY
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TAJEMSTVÍ A 

Klaudi Kittlová 1.B - Ne. 

Hanka Plačková 4.A - Ano. 

Bára Němečková 4.B - Ano. 

Lucka Benová 4.B- Ne. 

Honza Matušek 4.A- Ano. 

ANKETA

Péťa Buchtová 4.B - Ne. 

Julča Gracová 4.B- Ne. 

Julča Pavelková 4.B - Ne. 

Elen Bryjová 4.B - Ne. 

Tereza Armlichová 5.A- Ne. 

Otázka: Věříš na duchy a příšery? ,

DĚSIVÁ STEZKA ODVAHY
 
V rámci adaptačního kurzu jsme se jeden večer za tmy vydali 

na stezku odvahy. Šlo se lesní cestou za naprosté tmy. 
Mohli jsme jít po dvojicích nebo sami. Začátek odstartoval pan 

učitel Hruška a šlo se. 
Ti, co se báli, si zpívali a povídali  nahlas... , ale těch, co se 

nebáli, bylo opravdu málo . 
Cestou nás vylekala paní asistentka Klára Thimelová, paní 

učitelka Jarmila Dočkalová a pan učitel David Sedlář. Někdo se 

vyděsil, někdo ne, ale hlavní je, že jsme si stezku odvahy i celý 

adaptační kurz užili, a chtěli bychom poděkovat za hezky 

strávené dny.

(Eliška Bouchalová, Soňa Chodurová)

(Karolína Vavrečková, Adriana Luksová)
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   = paní učitelka Sokolová          = redaktorky Podlavičníku 

   Věřila jste někdy jako malá na duchy nebo příšery? 

   Ano, věřila. 

   Věříte na ně i nyní? 

   Ano, proč ne. 

   Přihodilo se vám někdy něco paranormálního (zvláštního ) ? 

   Ano, a určitě budete chtít vědět co. Že ano?

   Ano, mohla byste nám povědět, co? 

   Nepamatuji si to přesně, ale byla to nejspíš nevysvětlitelná                  
souhra okolností. 

   Stalo se něco podobného vaší rodině či blízkým?

   Ne, a kdyby ano, nevím o tom. 

   Víte ( nebo jste zažila ),  jak se vyvolávají duchové? 

   Ano, jako malá na táboře. 

   Četla jste někdy nějaké knihy o paranormálních věcech? 

   Ne, vždy jsem se bála. 

   Znáte nějakou strašidelnou povídku, legendu nebo historku? 

   Ano, a další otázka jistě bude, jakou. Nemám pravdu? 

   Ano, máte naprostou pravdu. Tak povídejte… 

   Já jsem to věděla. Znám Černou sanitku. 

  Byla jste svědkem nějakého paranormálního výjevu, který                  
dokazuje, že se tam stalo něco záhadného ( např. kruhy v poli –       
UFO…)?? 
   Ne, nic takového se mi nikdy nestalo. 

 

ROZHOVOR- P. UČ. SOKOLOVÁ

Eliška Bouchalová, Soňa Chodurová



PARANORMÁLNÍ AKTIVITY
Jednou v parku, příběh od pana Petra 

 Když mi bylo 16 let, stalo se mi něco divného. Byl jsem 
s kamarádem ve městě a sedli jsme si do parku na jednu lavičku.
 Seděli jsme a povídali si. Naproti nám byla další lavička, na které 
nikdo nebyl. Asi po deseti minutách si tam sedl jeden pán 
a koukal na nás. Kamarád se na něj ani jednou nepodíval a já jsem 
si po chvilce řekl, že by bylo dobré ho pozdravit. Tak jsem se na 
něj podíval a řekl jsem: "Dobrý den..." To, co se stalo pak, 
si vybavuju každý den. Ten muž se na mě podíval s tak 
velkým údivem, že se mi jeho překvapená tvář vybavuje dodnes. 
Náhle se mě kamarád zeptal, koho zdravím, že nikoho nevidí. 
Já mu odpověděl, že  přece toho starého pána naproti, ale podle 
něj tam nikdo nebyl.  

HALLOWEENSKÁ SLOVÍČKA 

Pumpkin- dýně

Candle- svíčka 

Ghost- duch 

Creature - nestvůra  

Spooky- děsivý

Vampire- upír

Killer- vrah 

Cemetery- hřbitov

8



9

OMALOVÁNKA PRO NEJMENŠÍ  
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PŘÍBĚH 

Poslední dva letní dny jsem strávila se svým kamarádem 
Petrem na chatě jeho souseda, se kterým se moc dlouho 
neznám. Když jsme dorazili, ukázal nám útulný podkrovní 
pokoj, kde budeme tu noc spát. Hned jsem si zabrala postel 
u okna, Petr proti tomu neměl žádné námitky, a tak jsem 
si vybalila věci. Všimla jsem si na dřevěné podlaze podivných 
hnědých skvrn, které zřejmě nikdo nedokázal vyčistit.
Až do večera jsme hráli spoustu stolních her, než zapadlo 
slunce a všem se chtělo spát. Petr a já jsme si umyli zuby a šli si 
lehnout. V pokoji nebyla žádná lampička ani noční stolek, ale 
to nevadilo, protože přes průhledné záclony do pokoje svítilo 
slabé měsíční světlo. Nemohla jsem usnout. Průvan 
z okna mi táhl na nohy, byla tam strašná zima. Když jsem 
otevřela oči, uviděla jsem temný stín u mých nohou mezi 
postelí a stěnou. Ten stín mě fascinoval a zároveň děsil, 
připomínal mi lidskou postavu. ,,Petře, jsi vzhůru?“ zašeptala 
jsem. ,,Jo. Nemůžu usnout, pořád na to myslím.“ řekl 
neklidných hlasem. ,,Já taky ne. Bojím se toho stínu. Vypadá 
jako člověk.“. Petr vyskočil z postele. ,,Vem si věci! Půjdeme 
dolů, rychle.“ Křičel Petr. Popadli jsme peřiny a běželi 
po schodech dolů. Lehla jsem si na sedačku v obýváku a hned 
usnula
.
Druhý den ráno mi Petr vysvětlil, co se stalo s otcem jeho 

souseda. ,,Jeho otec byl psychicky nemocný. Jednoho dne 

už to nevydržel a zastřelil se.“ ,,V tom pokoji?!“ přerušila jsem 

ho. ,,Ještě tam pořád je ta zaschlá krev na podlaze.“ 

Dovyprávěl a oddechl si. ,,Nechtěl jsem tě vystrašit.“. Neměla 

jsem slov. Bylo to děsivé.

Víkend na chatě

(Hana Jirků)
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KŘÍŽOVKA
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V tajence se skrývá anglické slovo, 

______________________________,

 které v českém překladu znamená 

DÝNĚ. (Magdalena Jarkulischová)
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RECENZE
Když se řekne záhada, nejspíš se vám jako film vybaví Sherlock 
Holmes. Takového toho klasického Sherlocka zná asi každý, 
ale toto je méně známý film s mladým Sherlockem Holmesem.

Mladý Sherlock Holmes- Pyramida hrůzy
Věřte nebo ne, i nejgeniálnější detek�vvšech dob byl kdysi 
mladý. Nicméně už na střední škole, kde se také potkal 
s nejlepším přítelem Johnem Watsonem, byl jeho intelekt 
a vyšetřovací čuch neustále v pozoru. Kromě školy však zažívá 
i zábavu. Sázení ve škole o to, kdo je nejlepší v dedukci nebo 
šerm. Ale vše se změní. Sherlockovy smysly ještě více zbystřily 
poté, co zjis�l,že nedávná smrt známého obchodníka rozhodně 
nebyla náhodná. Společně s budoucím doktorem Watsonem 
teenager Sherlock vydává po stopách tajemného egyptského 
kultu.

(Věra Matýsková)
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PRÁCE ŽÁKŮ

Václav Stoklasa Nastia Shegada

Bára Měchová



ZÁLOŽKA DO KNIHY  
Naše škola se zapojila do projektu „Záložka do knihy aneb. 

„Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice.”
Vybrali jsme pro Vás dvě velmi povedené
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DĚKUJ EME Z A 
POZ ORNOST

NA TOMTO VYDÁNÍ PRACOVALI: 
 
 

Anna Mihad Shehata, Anna Vavrošová, Hana Jirků,
Věra Matýsková, Dominika Hol čáková, Magdaléna

Jarkulischová, Kristýna Chmelová, Eliška
Bouchalová, Soňa Chodurová, Karolína Vavrečková,
Adriana Luksová a paní učitelka Jarmila Dočkalová

Anna Mihad Shehata, Anna Vavrošová, Hana 
Jirků, Věra Matýsková, Dominika Holčáková, 
Magdalena Jarkulischová, Kristýna Chmelová, 
Eliška Bouchalová, Soňa Chodurová, Karolína 
Vavrečková, Adriana Luksová a paní učitelka 
Jarmila Dočkalová
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