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15.12.2003 Vás zveme na  

Vánoční jarmark „Voňavé Vánoce“ 

 
 

Pro letošní rok jsme se rozhodli uspořádat soutěž: 
 

„O nejkrásn ější „Perníkovou chaloupku“. 
 
Všechny chaloupky pak budou vydraženy ve prospěch dětí 

z Dětského domova pro děti do tří let v Ostravě Zábřehu. 
Také se těšíme na ostatní Vaše pečené dobrůtky, kterými obohatíte 

náš vánoční jarmark. Tato tradice má u všech návštěvníků velký ohlas a 
Vám patří  naše poděkování. 
 
     Těšíme se na setkání s Vámi 
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Motto: 
“Lépe dát předem málo než později všechno.“ 

 
Vážení rodiče a přátelé školy, 
 
letošní školní rok začal netradičně, stávkou učitelů. Proto chci hned 

v úvodu poděkovat Vám všem  za pochopení a Vaši podporu. Mohu 
Vás všechny ujistit, že stávka učitelů se nijak nedotkla připravenosti 
školy na nový školní rok. 

 
Ve školním roce 2003/2004 chceme navázat na uplynulý školní 

rok, který byl zdařilý z hlediska prospěchu. O něco měně byl zdařilý z 
hlediska chování. V této oblasti se neobejdeme bez úzké spolupráce s 
Vámi, rodiči. Vaši pomoc potřebujeme zejména v době mimoškolní, 
kdy už je vliv školy oslaben. Právě v odpoledních hodinách a o 
víkendech dochází u dětí k projevům vandalismu, ničení veřejného 
majetku, požívání alkoholu a dalším negativním jevům. Přestože se 
negativní jevy objevují v mimoškolní době, hluboce se dotýkají i 
školy.Velmi Vás proto, vážení rodiče, žádám o Vaši pomoc a 
spolupráci se školou. My učitelé, stejně jako Vy rodiče, chceme z dětí 
vychovat slušné lidi. Zajímejte se proto o to, s kým dítě kamarádí, jak 
tráví svůj volný čas.Veďte je k činnosti, podněcujte pestrost zájmů. 
Buďte, prosím, ve výchově důslední, jen tak něčeho dosáhnete. Ne 
tělesné tresty a zákazy, ale organizování volného času, zájem o vše, co 
dítě dělá, a hlavně pak komunikace s dítětem je nesmírně důležitá a 
potřebná. Vše, co do svého dítěte vložíte, se Vám jednou bohatě vrátí. 

 
Přeji Vám i Vašim dětem pohodový školní rok 2003/2004, pevné 

zdraví a hodně úspěchů při naší společné výchově Vašich dětí. 
 
 

Mgr. Jana Běláková 
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Seznam pracovníků 2002/2003 

Ředitelka školy: Jana Běláková 
 
Zástupce ředitele: Martin Pail 
 
Výchovný poradce: Jelena Budínová 
 
Třídní učitelé: 1.A  Jana Harenčíková 

1.B  Anna Šejvlová 
2.A  Lenka Zaorálková 
2.B  Blanka Blahutová 
3.A  Zdeňka Kotalová 
3.B Jana Šimčíková 
3.C  Anna Vařeková 
4.A  Yveta Klodová 
4.B  Marie Stiborová 
4.C  Ilona Bolcková 
5.A  Vlasta Horváthová 
5.B  Marcela Martínková 
5.C  Marcela Tašková 
6.A  Klára Pokorná 
6.B  Hana Pražáková 
6.C  Eva Žinčovská 
6.D  Andrea Podrygalová 
7.A  Renáta Sýkorová 
7.B. Ivona Rusnoková 
7.C Jitka Hlavicová 
8.A Ludmila Hladká 
9.A Libor Škop 
9.B Taťána Pavlicová 
9.C Zdeňka Zajícová 

 
Netřídní učitelé: Dagmar Celtová 

Svatava Novosadová 
Samuel Caltík 
Markéta Půdová 
Marcela Hrbáčová 
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Lucie Hulová 
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Školní večírek 

 
 

Srdečně zveme 
 

všechny rodiče, přátele školy a naše bývalé žáky na 
 
 

9. společenský večírek, 
 

 
který se bude konat 20.2.2004 

 

Marcela Hučková 
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Vychovatelky školní družiny: 
Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka  
Žaneta Gryžbonová 
Šárka Hantlová 
Šárka Hellali  
Vlasta Vnoučková 

 
Hospodářka školy:  Šárka Martincová 
 
Vedoucí školní jídelny: Vlasta Otmarová 
 
Vedoucí správního útvaru:  Petr Mazur  
 
Správní zaměstnanci: Olga Pochylá 

Martina Kavanová 
Anna Šupčíková 
Alena Kreuzová 
Miluše Piková 
Dagmar Ondičová 
Jarmila Krampotová 
Gerda Kubíková 
Drahoslava Šlosarová 
Naděžda Bílková 
Jaroslava Maznicová 
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Organizace školního roku 2003/2004 

 

Začátek školního roku 2003/2004: pondělí l.září 2003 

Podzimní prázdniny: pondělí 27.října a středa 29.října 2003 

Vánoční prázdniny: od pondělí 22.prosince do pátku 2.ledna 2004, 

  posledním vyučovacím dnem v roce 2003 je pátek 19.12,  

  vyučování začne 5.ledna 2004 

Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 29.ledna 2004 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 30.ledna 2004 

Jarní prázdniny:  od pondělí 23.února do pátku 27.února 2004 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 8.dubna a pátek 9.dubna 2004 

Ukončení druhého pololetí: středa 30.června 2004 

Hlavní prázdniny:  od čtvrtka 1.července do úterý 31.srpna 2004 

Zahájení školního roku 2004/2005: středa 1.září 2004 

První kolo přijímacích zkoušek: pondělí 19.dubna 2004 

Druhé kolo přijímacích zkoušek: nejdříve ve čtvrtek 20.května 2004 

Talentové zkoušky: od 15.1. do 31.1., přihlášky poslat do 15.11.2003 

Termíny třídních schůzek: 4.11.2003, 20.4.2004 

Termíny konzultací: 9.12.2003, 8.6.2004 

Provozní porady: 26.8., 27.8. a 28.8.2003, 4.11.2003, 

   9.12.2003,20.1.2004, 20.4.2004, 22.6.2004 

Pedagogické rady: 4.11.2003, 20.1.2004, 20.4.2004, 22.6.2004 

Lyžařský výcvik: 13.12.2003 – 19.12.2003 
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Klub rodičů 

IČ: 70313148 
č.účtu: 183744511 / 0300 

 
 

Členem Klubu rodičů se stává každý rodič, který zaplatí členský 
příspěvek alespoň 50,- Kč. 

Děkujeme všem rodičům, kteří každoročně dobrovolně poskytují 
tuto nebo i vyšší částku, podle svých možností. Členský příspěvek 
můžete zaplatit prostřednictvím třídních učitelů během měsíců září a 
října. 

Díky Vašim příspěvkům jsme mohli organizovat spoustu soutěží a 
akcí na naší škole. 
 
V letošním roce nám byly poskytnuty granty: 
 
Úřad měst. obvodu Ostrava – Jih  3.000,- Den Země 
     1.500,- keramický kroužek 
     2.000,- vánoční jarmark 
 
I letos se těšíme na spolupráci se všemi rodiči a rádi se s Vámi setkáme 
na akcích školy. Uvítáme Vaše nápady a pomoc při jejich organizování. 
Budeme rádi, poskytnete-li nám různé propagační materiály Vašich 
firem nebo firem Vašich známých; prupisky, kalendáře, kšiltovky, 
trička apod. pro odměňování dětí při různých soutěžích. 
      
 

Děkujeme.  
 
      Jana Sikorová 
          předseda Klubu rodičů 
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Školní desetiboj 

absolutní vítěz:  Teichmann Martin   7.A 
 
vítězové jednotlivých kategorií: 
 
mladší žákyně: 1. Halamková Monika 7.A 

2. Hebronová Denisa  6.C 
3. Justýnová Sandra  6.A 
    Nezhodová Petra  6.B 

 

mladší žáci:  1. Teichmann Martin  7.A 
2. Buroň Matěj  6.A 
3. Vergaš Vladimír  6.C 

 

starší žákyně:  1. Vrbecká Monika  8.A 
2. Fischerová Lenka  9.A 
3. Dvořáková Petra  8.B 

 

starší žáci:  1. Bohun Jakub  8.B 
2. Štěpančík Kamil   8.C 
3. Biela Martin  8.B 

 
Nejlepší sportovní výkony ve školním desetiboji 2002/2003: 

 
      Mgr. Dagmar Celtová 

disciplina jméno třída výkon 
běh 60 m Janečka Pavel 8.C 7,80 s 
běh 1500 m Bohun Jakub 8.B 5,40 min 
běh 12 min Bohun Jakub 8.B 2 680 m 
skok daleký Teichmann Martin 7.A 433 cm 
hod kriketem Kornia Petr 7.A 56 m 
vrh koulí Biela Martin 8.B 950 cm 
šplh na tyči Cilná Barbora 7.A 4,21 s 
sed-leh Cilná Barbora 7.A 67 min-1 
výdrž ve shybu Bohun Jakub 8.B 64,5 s 
střelba na koš Robenek Šimon 8.C 21 za min 
driblink-slalom Teichmann Martin 7.A 10,5 sec 
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Výchovné poradenství 

 
Výchovná poradkyně: Mgr. Jelena Budínová 

 
 
1. Konzultační hodiny: středa 10.00 – 10.45 

12.45 – 13.30 
 

a dle předběžné domluvy na tel. č. 596 716 504 
 
 
2. Důležité termíny pro vycházející žáky 9. tř.: 

 
• První kolo přijímajících zkoušek: Po 19.4.2004 

 
• Druhé kolo přijímajících zkoušek: Čt 20.5.2004 

 
• Talentové zkoušky se konají od 15.-31.1.2004 

 
• Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy je do 15.11.2003 
řediteli umělecké školy. 
 

• Termín odevzdání přihlášek na gymnázia, střední školy a střední 
odborné učiliště je do konce února 2004 výchovné poradkyni 
p. Budínové. 
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3. Přehled umístěných žáků ve šk. roce  2002-2003 z devátých tříd: 
 
 

Přijatí žáci do studijních oborů (G, SOŠ, ISŠ, SOU - 4 leté) 
 

Název školy chlapci dívky celkem  
Gymnázium 4 leté 2 1 3 
Gymnázium 8 leté a 6 leté 4 4 8 
Konzervatoř – hudba 1 - 1 
Stř. umělecká škola - 1 1 
SPŠ Kratochvílova 2 1 3 
OA Polská ul., O.-Poruba 1 5 6 
OA Karasova ul., Mar. Hory                           1 2 3 
SPŠ Stavební - 1 1 
Podn. akademie - soukromá 1 - 1 
SOŠ  17. list.-O.Poruba 1 4 5 
SOU Vratimovská, O. Kunčice 2 - 2 
SPŠ Zengrova ul. 1 - 1 
Hotelová škola - Šilheřovice - 2 2 
SOU stroj., Hasičská ul. 1 - 1 
Počet studentů celkem: 17 21 38 

 
 
Přijatí žáci do učebních oborů (SOU 3 leté, 2 leté) 

 
Název učiliště chlapci dívky celkem  

SOU soukr. Šilheřovice - 2 2 
RB SOU autoopr., soukr. 1 - 1 
SOU obch. a služeb - soukr. - 1 1 
SOU stav., U studia 33 (2 leté) - 1 1 
SOU Vratimovská ul. 1 - 1 
SOU spol. strav., Krakovská ul 2 4 6 
OU služeb, Havířov (2 leté) 1 1 2 
Počet studentů celkem: 5 9 14 
 

Celkem bylo přijato 52 žáků 
Mgr. Jelena Budínová 
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46. ročník Klubu mladého čtenáře 

 
Dvě veledíla vytvořilo lidstvo ke své 
největší slávě a chloubě: řeč a písmo. 
Když potom obě tyto vymoženosti sloučilo, 
vytvořilo třetí zázrak: knihu. 

 
Otto František Babler 

 
Navzdory všem novým technickým divům a mnohdy obyčejným 

lidským rozumem nepochopitelným vynálezům zůstává kniha také 
v novém tisíciletí stále malým zázrakem, pro mnohé dobrým přítelem 
zdrojem poučení, radosti i zábavy. 
 

Nakladatelství Albatros se po celou dobu své existence snaží 
pomáhat na svět všem těm malým zázrakům a němým kamarádům, 
kteří ožívají a mluví prostřednictvím svých čtenářů. 
 

Věříme, že i tentokrát si z nabízených knih každý vybere podle 
svého gusta. 

Klub mladých čtenářů 
nakladatelství Albatros 

 
Klub mladých čtenářů umožňuje: 

- výběr knih z katalogu v domácím prostředí 
- podzimní nabídku knih pro školní rok 

zimní nabídku knih pro kalendářní rok 
letní nabídku čtení na prázdniny 

- slevu 20% z každé knihy 
- kvalitní výběr autorů z naší i světové literatury 
- objednání knihy také pro dospělé členy rodiny (knihy pro 
čtenáře od 6 do 99 let) 

- dodání knih až na školní lavice 
 

Mgr. Ludmila Hladká, knižní důvěrník KMČ 
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Kroužky ve školním roce 2003/2004 

Název kroužku Vyučující Den Čas 
Anglický jazyk Markéta Půdová Út 7.00-7.45 
Basketbal Mgr. Zdeňka Zajícová St 13.40-14.25 
Cvičení z Čj Mgr. Ivona Rusnoková St 14.00-14.45 
Cvičení z Čj Mgr. Marcela Tašková St 14.00-14.45 
Doučování z Ma Mgr. Taťána Pavlicová Út,St,Čt 7.15-7.45 
Flétna Mgr. Blanka Blahutová Pá 11.40-12.35 
Francouzština Markéta Půdová Čt 7.00-7.45 
Hrajeme si v Čj Mgr. Yveta Klodová Po 7.15-7.45 
Internetová kavárna Mgr. Klára Pokorná Čt 14.00-15.00 
Klub mladého čtenáře Mgr. Ludmila Hladká Po-Pá dle potřeby 
Knihovnický kroužek Mgr. Andrea Podrygalová Út, Čt 9.40-10.00 
Logopedický kroužek Mgr. Jana Harenčíková Čt 11.40-12.30 
Mladí debrujáři (6. třídy) Mgr. Klára Pokorná St 12.35-13.30 
Mladí přírodovědci Ing. Lenka Zaorálková Po 13.00-13.45 
Mladí přírodovědci Mgr. Anna Vařeková St 12.45-13.30 
Mladí přírodovědci Mgr. Blanka Blahutová Út 12.45-13.30 
Moderní dívka Mgr. Andrea Podrygalová St 14.00-14.45 
Náprava řeči Mgr. Vlasta Horváthová Čt 7.15-7.45 
Náprava řeči Mgr. Yveta Klodová Út, Čt 12.45.-13.15, 

7.15.-7.45 
Příprava na přij. zk Ma Mgr.Zdeňka Zajícová Pá 13.40-14.25 
Příprava na přij. zk. Čj Mgr. Ludmila Hladká Čt 14.00-14.45 
Rozvoj motorick. dovedn. Mgr. Harenčíková, Šejvlová Út 11.50-12.30 
Seminář z chemie pro 9.r. Mgr. Jitka Hlavicová Pá 7.00-7.45 
Sportovní hry-dívky Mgr. Ludmila Hladká St 14.15-15.00 
Sportovní hry-chlapci Mgr. Ludmila Hladká Čt 7.00-7.45 
Stolní tenis Mgr. Marcela Martínková Čt 12.45-13.30 
Stolní tenis Mgr. Zdeňka Zajícová Út 13.40-14.25 
Volejbal Mgr. Libor Škop Út 14.00-16.00 
Volný čas a já Ing. Ilona Bolcková Pá 12.45-13.30 
Výtvarný kroužek Mgr. Jana Šimčíková Út 12.45-13.30 
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Formy styku a spolupráce s rodiči 

K průběžnému informování rodičů slouží žákovská knížka. 
V zájmu rodičů je kontrolovat žákovskou knížku nejméně jednou týdně 
a kontrolu potvrdit svým podpisem.  

K podrobnějším informacím jsou určeny třídní schůzky a 
konzultace. Jejich termíny jsou uvedeny v žákovských knížkách i 
v tomto zpravodaji. Během školního roku se může rodič informovat ve 
škole kdykoli. Návštěvu je však třeba domluvit jakýmkoli způsobem 
s pedagogy předem. Běžné informace lze poskytnout telefonicky před 
vyučováním nebo v době přestávek: 7.30-8.00, 8.45-8.55, 9.40-10.00, 
10.45-10.55, 11.40-11.50, 12.35-12.45, 13.30-13.45 

 
Telefonní/fax číslo školy:  596 716 504, 737 733 798 
Telefon školní družiny:  596 716 554, 737 733 796 
Telefon školní jídelny: 596 719 971 
email ředitelky školy:  jana.belakova@zsmitusova16.cz 
email zástupce ředitele:  pail@zsmitusova16.cz 
www stránky školy:  www.zsmitusova16.cz 
 
 

Jak omlouvat nepřítomnost dítěte 

K lékařským prohlídkám a ošetření chodí žáci v době vyučování 
jen v nutných případech. Jinak se objednávají s vědomím rodičů na 
dobu mimo vyučování. Po absenci je žák povinen nejpozději do dvou 
dnů předložit omluvenku třídnímu učiteli. K omlouvání nepřítomnosti 
slouží výhradně omluvný list v žákovské knížce. Rodiče jsou povinni 
sdělit škole důvod nepřítomnosti svého dítěte nejpozději do 48 hodin od 
počátku absence. Rodiče omlouvají své dítě jen ze závažných důvodů. 
Škola si může v odůvodněném případě vyžádat lékařské potvrzení nebo 
jiný doklad. Mimořádná omluvení žáků z rodinných důvodů povoluje 
na jeden až dva dny třídní učitel. Žádost o uvolnění dítěte na dobu delší 
než dva dny si rodiče vyzvednou v kanceláři školy, kde ji také 
vyplněnou  podají. Hlavním důvodem pro uvolnění žáka je zdravotní 
doporučení dětského lékaře. Neznalost učiva z této nepřítomnosti se ve 
škole neomlouvá. Žák je povinen si učivo doplnit sám.  
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a dalším to hrozí. Ani přírodní rezervace nejsou zárukou a dalším to hrozí. Ani přírodní rezervace nejsou zárukou a dalším to hrozí. Ani přírodní rezervace nejsou zárukou a dalším to hrozí. Ani přírodní rezervace nejsou zárukou 
klidného života klidného života klidného života klidného života zvířecích obyvatel. Lidé se se svými zvířecích obyvatel. Lidé se se svými zvířecích obyvatel. Lidé se se svými zvířecích obyvatel. Lidé se se svými 
kouřícími kouřícími kouřícími kouřícími auty auty auty auty snaží dostat i do míst se zákazem vjezdu.snaží dostat i do míst se zákazem vjezdu.snaží dostat i do míst se zákazem vjezdu.snaží dostat i do míst se zákazem vjezdu.    

Ptáčci se shodli na tom, že se vPtáčci se shodli na tom, že se vPtáčci se shodli na tom, že se vPtáčci se shodli na tom, že se v    lese už nedá žít a lese už nedá žít a lese už nedá žít a lese už nedá žít a 
vydali se hledat bezpečnější místo. Vzlétli, zakroužili nad vydali se hledat bezpečnější místo. Vzlétli, zakroužili nad vydali se hledat bezpečnější místo. Vzlétli, zakroužili nad vydali se hledat bezpečnější místo. Vzlétli, zakroužili nad 
paloučkem, kam se podívali, všude bylo okolí zničpaloučkem, kam se podívali, všude bylo okolí zničpaloučkem, kam se podívali, všude bylo okolí zničpaloučkem, kam se podívali, všude bylo okolí zničené. ené. ené. ené. 
Letěli dál, ale i sousední les byl na tom stejně.Když Letěli dál, ale i sousední les byl na tom stejně.Když Letěli dál, ale i sousední les byl na tom stejně.Když Letěli dál, ale i sousední les byl na tom stejně.Když 
zjistili, že lepší hnízdo nenajdou, vrátili se do svého lesa, zjistili, že lepší hnízdo nenajdou, vrátili se do svého lesa, zjistili, že lepší hnízdo nenajdou, vrátili se do svého lesa, zjistili, že lepší hnízdo nenajdou, vrátili se do svého lesa, 
ale strom, na kterém vyrůstali, nenalezli. Ležel na zemi ale strom, na kterém vyrůstali, nenalezli. Ležel na zemi ale strom, na kterém vyrůstali, nenalezli. Ležel na zemi ale strom, na kterém vyrůstali, nenalezli. Ležel na zemi 
jako mnoho ostatních. Lidé káceli vše, co viděli, příroda jako mnoho ostatních. Lidé káceli vše, co viděli, příroda jako mnoho ostatních. Lidé káceli vše, co viděli, příroda jako mnoho ostatních. Lidé káceli vše, co viděli, příroda 
tiše sténala. I přestiše sténala. I přestiše sténala. I přestiše sténala. I přes kvílivý zvuk motorových pil a těžních  kvílivý zvuk motorových pil a těžních  kvílivý zvuk motorových pil a těžních  kvílivý zvuk motorových pil a těžních 
strojů, byl slyšet strojů, byl slyšet strojů, byl slyšet strojů, byl slyšet „ pláč krvácejícího lesapláč krvácejícího lesapláč krvácejícího lesapláč krvácejícího lesa“ . Ráno v. Ráno v. Ráno v. Ráno v    místech místech místech místech 
včerejšího masakru nezůstal stát jediný strom. Tak to včerejšího masakru nezůstal stát jediný strom. Tak to včerejšího masakru nezůstal stát jediný strom. Tak to včerejšího masakru nezůstal stát jediný strom. Tak to 
dopadne, když budou lidem přednější peníze.dopadne, když budou lidem přednější peníze.dopadne, když budou lidem přednější peníze.dopadne, když budou lidem přednější peníze.    

Jestli chcete vidět zvířata ne jenom vJestli chcete vidět zvířata ne jenom vJestli chcete vidět zvířata ne jenom vJestli chcete vidět zvířata ne jenom v    Zoo, ale i ve Zoo, ale i ve Zoo, ale i ve Zoo, ale i ve 
volné volné volné volné přírodě, nedovolte jejímu bezohlednému ničení!přírodě, nedovolte jejímu bezohlednému ničení!přírodě, nedovolte jejímu bezohlednému ničení!přírodě, nedovolte jejímu bezohlednému ničení!    

Existuje spousta Existuje spousta Existuje spousta Existuje spousta „nočních můrnočních můrnočních můrnočních můr“ , jako např. ozónová , jako např. ozónová , jako např. ozónová , jako např. ozónová 
díra, skleníkový efekt díra, skleníkový efekt díra, skleníkový efekt díra, skleníkový efekt ---- důsledek  důsledek  důsledek  důsledek – globálního oteplování,  globálního oteplování,  globálního oteplování,  globálního oteplování, 
toxický odpad, kácení Amazonských pralesů atd., které toxický odpad, kácení Amazonských pralesů atd., které toxický odpad, kácení Amazonských pralesů atd., které toxický odpad, kácení Amazonských pralesů atd., které 
my děti my děti my děti my děti „ zdědímezdědímezdědímezdědíme“ po Vás dospělých. po Vás dospělých. po Vás dospělých. po Vás dospělých.    

Doufám, žDoufám, žDoufám, žDoufám, že až budete číst můj článek, pochopíte, že e až budete číst můj článek, pochopíte, že e až budete číst můj článek, pochopíte, že e až budete číst můj článek, pochopíte, že 
my nejsme pány přírody, ale její součást. Bez ní my nejsme pány přírody, ale její součást. Bez ní my nejsme pány přírody, ale její součást. Bez ní my nejsme pány přírody, ale její součást. Bez ní 
nebudeme schopni žít !!!nebudeme schopni žít !!!nebudeme schopni žít !!!nebudeme schopni žít !!!    

    
                Maruška Šittlerová, žákyně 6.AMaruška Šittlerová, žákyně 6.AMaruška Šittlerová, žákyně 6.AMaruška Šittlerová, žákyně 6.A    
    
                        6.dubna 20036.dubna 20036.dubna 20036.dubna 2003    
 

Obrázek 
Lukáš Trojek, 9.A 
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příjemné. Věřte, není to nic jednoduchého. My jsme si to příjemné. Věřte, není to nic jednoduchého. My jsme si to příjemné. Věřte, není to nic jednoduchého. My jsme si to příjemné. Věřte, není to nic jednoduchého. My jsme si to 
všichni zkusili.všichni zkusili.všichni zkusili.všichni zkusili.    

Je mi moc líto, že už to nemůžeme příští rok zažít Je mi moc líto, že už to nemůžeme příští rok zažít Je mi moc líto, že už to nemůžeme příští rok zažít Je mi moc líto, že už to nemůžeme příští rok zažít 
znovu. Vůbec se mi z této školy necznovu. Vůbec se mi z této školy necznovu. Vůbec se mi z této školy necznovu. Vůbec se mi z této školy nechce odejít. Je úžasná hce odejít. Je úžasná hce odejít. Je úžasná hce odejít. Je úžasná 
a jedinečná. Moc jí děkuji za tolik skvělých zkušeností a a jedinečná. Moc jí děkuji za tolik skvělých zkušeností a a jedinečná. Moc jí děkuji za tolik skvělých zkušeností a a jedinečná. Moc jí děkuji za tolik skvělých zkušeností a 
radostí, které nám připravili ti nejlepší učitelé na celém radostí, které nám připravili ti nejlepší učitelé na celém radostí, které nám připravili ti nejlepší učitelé na celém radostí, které nám připravili ti nejlepší učitelé na celém 
světě! A to je ten svět zatraceně velký! Závidím všem, světě! A to je ten svět zatraceně velký! Závidím všem, světě! A to je ten svět zatraceně velký! Závidím všem, světě! A to je ten svět zatraceně velký! Závidím všem, 
kteří si to tady ještě zažijí. Určitě nikdo nezapomene. kteří si to tady ještě zažijí. Určitě nikdo nezapomene. kteří si to tady ještě zažijí. Určitě nikdo nezapomene. kteří si to tady ještě zažijí. Určitě nikdo nezapomene.     

    
Za vZa vZa vZa všechny děkuji!šechny děkuji!šechny děkuji!šechny děkuji!    

Alena Slamjáková Alena Slamjáková Alena Slamjáková Alena Slamjáková  

 
 

Co bude dál ?Co bude dál ?Co bude dál ?Co bude dál ?    

„Krásná příroda, stromy, zvěř, čisté ovzduší a Krásná příroda, stromy, zvěř, čisté ovzduší a Krásná příroda, stromy, zvěř, čisté ovzduší a Krásná příroda, stromy, zvěř, čisté ovzduší a 
průzračná voda. Harmonie. Co víc bychom si mohli průzračná voda. Harmonie. Co víc bychom si mohli průzračná voda. Harmonie. Co víc bychom si mohli průzračná voda. Harmonie. Co víc bychom si mohli 
přát? Myslím, že příroda je dokonalá.přát? Myslím, že příroda je dokonalá.přát? Myslím, že příroda je dokonalá.přát? Myslím, že příroda je dokonalá.“    

To byla slova dvou ptáčků sedících ve větvích stromu To byla slova dvou ptáčků sedících ve větvích stromu To byla slova dvou ptáčků sedících ve větvích stromu To byla slova dvou ptáčků sedících ve větvích stromu 
blízkého lesa.Na svblízkého lesa.Na svblízkého lesa.Na svblízkého lesa.Na světě žila zvěř, rostly květiny, bylo čisté ětě žila zvěř, rostly květiny, bylo čisté ětě žila zvěř, rostly květiny, bylo čisté ětě žila zvěř, rostly květiny, bylo čisté 
ovzduší a vody byly plné ryb a žabek. Takto to trvalo ovzduší a vody byly plné ryb a žabek. Takto to trvalo ovzduší a vody byly plné ryb a žabek. Takto to trvalo ovzduší a vody byly plné ryb a žabek. Takto to trvalo 
den co den až do doby, kdy se objevili den co den až do doby, kdy se objevili den co den až do doby, kdy se objevili den co den až do doby, kdy se objevili „největší nepřátelé největší nepřátelé největší nepřátelé největší nepřátelé 
přírodypřírodypřírodypřírody“    ---- lidé. Obdělávali půdu a měnili okolní  lidé. Obdělávali půdu a měnili okolní  lidé. Obdělávali půdu a měnili okolní  lidé. Obdělávali půdu a měnili okolní 
prostředí podle svých potřeb. To všechno se dělo bezprostředí podle svých potřeb. To všechno se dělo bezprostředí podle svých potřeb. To všechno se dělo bezprostředí podle svých potřeb. To všechno se dělo bez    
ohledu na přírodu. ohledu na přírodu. ohledu na přírodu. ohledu na přírodu.     

Myslím si, že životní prostředí je bohužel u lidí na Myslím si, že životní prostředí je bohužel u lidí na Myslím si, že životní prostředí je bohužel u lidí na Myslím si, že životní prostředí je bohužel u lidí na 
posledním místě. Továrny znečisťují ovzduší i vodu posledním místě. Továrny znečisťují ovzduší i vodu posledním místě. Továrny znečisťují ovzduší i vodu posledním místě. Továrny znečisťují ovzduší i vodu 
vvvv    řekách, lesy jsou plné skládek, spousta zvířat vyhynulo řekách, lesy jsou plné skládek, spousta zvířat vyhynulo řekách, lesy jsou plné skládek, spousta zvířat vyhynulo řekách, lesy jsou plné skládek, spousta zvířat vyhynulo 
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Při nedodržení kteréhokoli bodu tohoto postupu omlouvání 
absence budou zameškané hodiny posuzovány jako neomluvené 
s následnými kázeňskými postihy. Dvacet pět a více neomluvených 
hodin oznamuje škola přestupkové komisi při odboru školství ÚMOb 
Ostrava-Jih. 

Pozor změna: Z vyučování Vám můžeme dítě uvolnit na základě 
Vaší písemné žádosti, ve které musí být uvedeno datum, důvod pro 
uvolnění a formulace: Přebírám za své dítě veškerou zodpovědnost. 

 
 

Jak postupovat při ztrátě 

Žáci jsou připojištěni proti krádežím v pojišťovně Kooperativa. 
Ztrátu žák hlásí ihned po zjištění (tentýž den, nejpozději den 
následující) vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoli 
zaměstnanci školy. Postižený si vyzvedne v kanceláři školy "Protokol o 
úhradě škody", který musí být odeslán do pojišťovny nejpozději do 15 
dnů od zjištění události.  

 
 

Jak postupovat při školním úrazu 

Žáci jsou povinni neprodleně ohlásit vyučujícímu každý úraz, který 
se stane během vyučování nebo v průběhu jiných akcí organizovaných 
školou.  

Způsobí-li si žák v době výše uvedené úraz, po němž následuje 
absence více než jednodenní, je třeba sepsat "Protokol o úrazu", který 
by měl postižený dle možnosti podepsat. Aby mohl být protokol řádně 
odeslán, musí rodič jakýmkoli způsobem včas školu informovat. 

Upozornění: Školní zubní lékařka MUDr. Kárníková, Poliklinika 
Ostrava-Jih, telefon: 596 511 111. 
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 Školní řád pro nakupování obědů 

 
 
1. Prodej obědů na následující měsíc bude prováděn 3 pracovní dny 

před koncem stávajícího měsíce. 
 

2. V ostatní dny je možno koupit obědy pouze od 7.00 - 8.00 hodin. 
 

3. Odhlášení obědů se musí provést maximálně den předem, a to 
od 7.00 - 8.00 hodin a od 11.30 - 12.00 hodin. 
 

4. Odhlášené obědy budou převáděny a účtovány v dalším měsíci. 
 

5. Při zapomenutí stravovací karty nebo žetonu nebude oběd vydán. 
 

6. Při ztrátě stravovací karty nebo žetonu musí strávník ihned ztrátu 
nahlásit vedoucí školní jídelny a zakoupit si kartu nebo žeton znovu. 
 

7. Stravovací karta stojí 50,-Kč a stravovací žeton stojí 150,-Kč. Při 
ukončení stravování ve školní jídelně se peníze za kartu nebudou 
vracet, za nepoškozený žeton ano. 

 
 
 
V Ostravě dne 1.1.2003 
 
 
         Vlasta Otmarová 
     vedoucí školní jídelny 
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Školní projekt „Velcí malým“ 

 
Naše škola má svůj vlastní výukový program, který jsme nazvali 

„Velcí malým“. 
Už tradičně u příležitosti oslav Dne Země vstupují žáci 8. a 

9.ročníků na „ dlouhé, ba někdy nekonečné“ čtyři vyučovací hodiny do 
tříd 1. a 5. ročníku. Zde předávají žákům své dosud nabyté znalosti a 
zkušenosti a plní roli učitele. 

Přečtěte si dojmy Aleny Slamjákové, žákyně 9.A třídy, jedné ze 
čtyřiceti „lektorek a lektorů“, kteří se tohoto projektu zúčastnili. 

 
 
Tento den nám všem zůstane v paměTento den nám všem zůstane v paměTento den nám všem zůstane v paměTento den nám všem zůstane v paměti! Určitě! Byl ti! Určitě! Byl ti! Určitě! Byl ti! Určitě! Byl 

to obrovský zážitek, jak pro nás, tak i pro ty malé to obrovský zážitek, jak pro nás, tak i pro ty malé to obrovský zážitek, jak pro nás, tak i pro ty malé to obrovský zážitek, jak pro nás, tak i pro ty malé 
děti. Byly úžasné a moc dobře se mi s nimi děti. Byly úžasné a moc dobře se mi s nimi děti. Byly úžasné a moc dobře se mi s nimi děti. Byly úžasné a moc dobře se mi s nimi 
spolupracovalo. Je pravda, že jsme učili super třídu I.B. spolupracovalo. Je pravda, že jsme učili super třídu I.B. spolupracovalo. Je pravda, že jsme učili super třídu I.B. spolupracovalo. Je pravda, že jsme učili super třídu I.B. 
Ti malí drobečkové byli velmi šikovní a vše nám jen Ti malí drobečkové byli velmi šikovní a vše nám jen Ti malí drobečkové byli velmi šikovní a vše nám jen Ti malí drobečkové byli velmi šikovní a vše nám jen 
zpříjemňovali. Sledovala jsem je, jzpříjemňovali. Sledovala jsem je, jzpříjemňovali. Sledovala jsem je, jzpříjemňovali. Sledovala jsem je, jak nafukovali balónky, ak nafukovali balónky, ak nafukovali balónky, ak nafukovali balónky, 
a zajímalo mě, jaký vzkaz pak na ně napíšou. Zjistila a zajímalo mě, jaký vzkaz pak na ně napíšou. Zjistila a zajímalo mě, jaký vzkaz pak na ně napíšou. Zjistila a zajímalo mě, jaký vzkaz pak na ně napíšou. Zjistila 
jsem, že na ně náš svět, v některých věcech hrozný, jsem, že na ně náš svět, v některých věcech hrozný, jsem, že na ně náš svět, v některých věcech hrozný, jsem, že na ně náš svět, v některých věcech hrozný, 
působí. Už v 1. třídě psali, že si přejí, aby nebyly působí. Už v 1. třídě psali, že si přejí, aby nebyly působí. Už v 1. třídě psali, že si přejí, aby nebyly působí. Už v 1. třídě psali, že si přejí, aby nebyly 
války, aby nedocházelo k týraní zvířat a další vážná války, aby nedocházelo k týraní zvířat a další vážná války, aby nedocházelo k týraní zvířat a další vážná války, aby nedocházelo k týraní zvířat a další vážná 
přání. Jednou z nich přání. Jednou z nich přání. Jednou z nich přání. Jednou z nich budou skvělí deváťáci a myslím , budou skvělí deváťáci a myslím , budou skvělí deváťáci a myslím , budou skvělí deváťáci a myslím , 
že se na ně všichni učitelé rádi spolehnou. Chválila bych že se na ně všichni učitelé rádi spolehnou. Chválila bych že se na ně všichni učitelé rádi spolehnou. Chválila bych že se na ně všichni učitelé rádi spolehnou. Chválila bych 
je opravdu do nekonečna . Je vidět, že do nich vkládá je opravdu do nekonečna . Je vidět, že do nich vkládá je opravdu do nekonečna . Je vidět, že do nich vkládá je opravdu do nekonečna . Je vidět, že do nich vkládá 
paní učitelka skutečně hodně. Já jsem na nich nic paní učitelka skutečně hodně. Já jsem na nich nic paní učitelka skutečně hodně. Já jsem na nich nic paní učitelka skutečně hodně. Já jsem na nich nic 
špatného  nenašla . Musím však přiznat, že práce ve špatného  nenašla . Musím však přiznat, že práce ve špatného  nenašla . Musím však přiznat, že práce ve špatného  nenašla . Musím však přiznat, že práce ve 
třídě byltřídě byltřídě byltřídě byla docela dřina. Závidím všem pedagogům jejich a docela dřina. Závidím všem pedagogům jejich a docela dřina. Závidím všem pedagogům jejich a docela dřina. Závidím všem pedagogům jejich 
úsilí a snahu a přeji jim, aby to pro ně bylo jen úsilí a snahu a přeji jim, aby to pro ně bylo jen úsilí a snahu a přeji jim, aby to pro ně bylo jen úsilí a snahu a přeji jim, aby to pro ně bylo jen 
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Zoologická zahrada Ostrava 

Michálkovická 197, 71000 Ostrava, Česká republika 
Email: zoovyuka@quick.cz 
 

ZŠ Mitušova 16 
Ostrava-Hrabůvka 

 
Milé děti, adoptivní rodiče, 
 
Jménem obou  samiček mývala severního vám děkuji za váš 

finanční příspěvek ve výši 3500 Kč, který je určen na výživu těchto 
šelmiček. 

Vybrali jste si samičky, které naše zoolog. zahrada získala na 
oživení chovu od soukromého chovatele v roce 2002, jako roční 
mláďata. Samičky jménem Anička a Hanička byly zařazeny k páru 
dospělých mývalů do kruhového výběhu (u medvědince). 

Ve volné přírodě můžeme tyto medvídkovité šelmy najít od jižní 
Kanady až po Panamu. Milují vodu, rádi se v ní brouzdají i vyhledávají 
kořist. V zajetí potravu žmoulají a pak důkladně omývají, ve volné 
přírodě se tak obvykle nechovají. Patří k soumračným a nočním 
zvířatům, jako denní úkryt využívají dutiny  stromů, pukliny ve skalách, 
opuštěné lidské příbytky a v bažinatých oblastech se usazují i 
v kupkách ondater. V jižních oblastech jsou aktivní celoročně, na 
severu uléhají na několik měsíců k nepravému zimnímu spánku. 

Žerou všechno možné, a to nejen ryby, raky, žáby, drobné savce a 
hmyz, ale i různorodou rostlinnou potravu (ořechy, žaludy, semena, 
bobule aj.)  

Jako kožešinový druh byl mýval vysazen i v Evropě a rozmnožuje 
se v přírodě. 

Děkuji vám i jménem zaměstnanců zoologické zahrady za vaši, už 
dlouholetou, spolupráci při adopci zvířat. 

 
S pozdravem     Zemanová 
 
V Ostravě 24.5.2003 
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Školní družina 

tel: 596 716 554, 737 733 796 
 
Poplatek za docházku do školní družiny činí podle vyhlášky 100,-

 Kč měsíčně. Zaplatíte hotově u vedoucí školní jídelny společně se 
stravným vždy poslední tři dny v měsíci na měsíc následující. Poté se 
platí penále ve výši 2,-Kč za každý započatý den. 

Pokud chce rodič omluvit dítě z docházky na celý měsíc /neplatí 
poplatek/ musí vyplnit omluvný lístek. Ostatní omluvenky se vpisují do 
deníčku. 

Omluvný lístek a odhlašovací lístek si  můžete vyzvednout ve 
školní družině nebo u vedoucí školní jídelny. 

Provoz školní družiny začíná v 6.00 hodin a v 7.45 odvádí 
vychovatelka děti do vyučování. Po jeho skončení předá vyučující děti 
do družiny. Odpolední provoz končí v 16.30 hodin. 

 
Obědy odhlašujte přímo u vedoucí jídelny na tel. 596 719 971. 

 
Upozorňujeme rodiče, že děti budou uvolňovány domů pouze 

podle pokynů rodičů uvedených v zápisním lístku, popřípadě na 
pokyn v deníčku s datem a podpisem. V žádném případě 
neuvolňujeme děti na telefonické vyzvání. 

 
Tradiční označení jednotlivých oddělení školní družiny: 
 

 

J. Sikorová  
ved.vychovatelka 

 

Š. Hellali 

 

V. Vnoučková 

 

Š. Hantlová 

 

Ž. Gryžbonová   
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Školní klub „Šikulka“ 

 
Všechna oddělení školního klubu začínají pracovat 

v týdnu od 8.září, kdy proběhnou úvodní hodiny. 
Za měsíční poplatek 60,- Kč (je možno účastnit se 

činností více oddělení) nabízíme dětem účelné využití 
volného času v těchto odděleních: 

 
Sportovní hry chlapci dvě skupiny pátek 13.30 - 15.00 
 
Aerobic    čtvrtek  13.30 - 15.00 

 skupina úterý  15.00 - 16.30 
 
Výtvarka  pondělí 15.00 - 16.30  malování 
  středa  15.00 - 16.30  práce s papírem 
      a jiné moderní techniky 
 
Keramika  1.skupina pondělí 15.00 - 17.30 
  2.skupina úterý  13.00 - 15.00 
  3.skupina úterý  15.00 - 17.30 
  4.skupina středa  15.00 - 17.30 
  5.skupina čtvrtek  15.00 - 17.30 
 
Poplatek za školní klub 60,- Kč je nutno zaplatit do 12.září 
každý den    7.00 - 8.00 hodin 
  11.30 - 16.00 hodin 
V ostatních měsících vždy  posledních 5 dnů na měsíc následující. 
    7.00 - 8.00 hodin 
  15.00 - 16.00 hodin 
Poté účtujeme penále ve výši 2,-Kč za každý započatý den. 
 
     Sikorová Jana 

      vedoucí vychovatelka 
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Nové podmínky adopce v ZOO Ostrava  
 
Naše sponzorované zvířátko v ZOO Ostrava je stále  

 
mýval severní (procyon lotor). 

 
Tentokrát naše finanční pomoc ve výši 3500 Kč bude použita na 

výživu samiček Haničky a Aničky. 
Zoologická zahrada nám - adoptivním rodičům - poskytla volnou 

vstupenku pouze pro třídní kolektivy, a to jen 4 vstupy za rok. 
Volná vstupenka se již nevztahuje na návštěvu rodičů s dětmi! 
 
Dodatek: 
Chov našeho dlouhodobě sponzorovaného nosála červeného byl 

v ostravské ZOO letos zrušen. 
 
     Mgr. Jitka Hlavicová  
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Život  
 
není jen zdraví a bezchybnost.  
Život s sebou přináší i nedostatky  

a neúspěchy. 
Vždyť ani v lese nejsou jen stromy  
krásné a zdravé, ale všelijak pokřivené  

a nemocné. 
 
Lidé 
 

jsou jako stromy v lese. 
Na rozdíl od nich však mají vzácný  
dar –  

dar vzájemné pomoci a radosti. 
Záleží jen na nás - lidech - zda tento dar využijeme. 

       (citace) 
 
I naše škola, žáci, učitelé i Vy - rodiče - se mnohdy dokážeme 

zastavit v této uspěchané době, podívat se kolem sebe a darovat dle 
svých možností část sama sebe těm, kteří jsou v tísni. 

 
Příklady finanční pomoci: 
 

• Hračky v hodnotě 2800 Kč dětem do Dětského domova pro děti do 
tří let v Ostravě – Zábřehu 

• Opakovaná finanční pomoc - letos 2641 Kč- opuštěným pejskům v 
Útulku v Ostravě-Třebovicích 

• 3500 Kč na dvouletou výživu mývala severního v ZOO Ostrava 
• Finanční částkou 1100 Kč jsme podpořili výsadbu nových stromů v 
České republice 
 
Obzvláštní díky patří hlavně Vám, milí rodiče, v akci „Strom 

života“. Bez Vaší snahy by zcela jistě k podobné aktivitě u dětí nedošlo. 
 

Mgr. Jitka Hlavicová  
 

 

H.Ch. 
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Tvoje hodnota 

 
Tvoje hodnota není v tom, co si o Tobě kdo myslí. 
Není v tom, kolika lidem poroučíš,  
kolik jich Tě obdivuje nebo s respektem zdraví. 
Tvoje hodnota není ani v cetkách a hadrech, které máš na sobě. 
Tvoje hodnota je v tom,  
kolika bytostem jsi dokázal přispěchat na pomoc. 
V tom, kolikrát ses dokázal zastat slabšího,  
kolikrát jsi stanul na straně pravdy. 
V tom, kolikráte jsi překonal svůj strach a slabost. 
Tvá hodnota je v tom, co zaševelí lístky stromu,  
když pod něj usedneš. 
Je v tom , kolik tepla a světla kolem sebe šíříš. 
Tvá hodnota je v tom, co mlčky říkají Tvé oči!! 
 
 
 

„Je lepší zažehnout jedno malé světélko 
   než celý život proklínat temnotu.“ 
 
       LaoC 
          čínský filosof  

 
 
 

Motto: 
 
 „Řekni mi a zapomenu. 
Ukaž mi a budu si pamatovat. 
Nech mě udělat a porozumím.“ 
 
    
 
 

 
Nela Kotásková 
8.B 
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Co možná nevíte... 

 
Dne 1. října 2002 obdržela naše škola certifikát „Ekologická 

škola“okresu Ostrava. 
Toto ocenění bylo naší škole uděleno na základě aktivit, které ve 

škole probíhají a které sama škola připravuje ve prospěch životního 
prostředí. Dalším kriteriem, které posuzovala odborná porota, byla také 
ekologizace provozu školy s ozeleněním vnějšího i vnitřního prostoru 
školy. Finanční příspěvek 5000,- Kč, který škola obdržela jako odměnu, 
byl použit k zakoupení květin pro ozelenění školní auly. 
 

      Mgr. Jitka Hlavicová 
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Sbírám, sbíráš, sbíráme ... 

 
V uplynulém školním roce se nedílnou součástí  
ekologických aktivit školy stal již tradičně  

 
 

sběr starého papíru 
 

pod názvem 
 
 

„PAPÍROVÉ TÝDNY“ aneb „ZACHRA ŇME STROMY“ 
 
 
 
 
Jak jsme sbírali: 
 
září 2002:   4 241  kg 
leden 2003:   4 710  kg 
květen 2003:   5 445,5 kg 
  
Celkem:   14 396,5  kg 
 
 
„Zachránili jsme“ asi 288 stromů. 
 
Děkujeme nejen všem sbírajícím dětem, ale také rodičům, kteří je 

ve sběrové akci podpořili. Tradičně nejaktivnější byli maminky a 
tatínkové žáků na 1. stupni. Za zachráněné stromy říkám: 

 
       Děkuji ! 
     Mgr. Jitka Hlavicová  

Michal 
Hluchník 

9.A 


