Milí spolužáci

Hornické očko

Zatímco jste si užívali první měsíc školy, připravovali jsme pro
Vás překvapení. Řekli jsme si: Co je to za školu bez časopisu?
A hned jsme se do toho dali. Mezitím se vyhlásila soutěž o
nejvtipnější návrh názvu časopisu, kterou vyhrál název ŠOK .
Dále bychom vás chtěli upozornit na to, že nám můžete psát
návrhy, co by měl náš časopis obsahovat.Své návrhy vhoďte
do boxu, který je v šatně na hlavní chodbě. Doufám, že
časopis vám zpříjemní chvíle, kdy jste ve škole.Za vše co
jste hodili do boxu, vám děkujeme.
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Zeptali jsme se p.ředitele
Proč jste se rozhodl, že budete ředitelem?
Protože jsem na škole už 40 let, dospěl jsem k tomu že
bych mohl být ředitelem.
Co Vás baví na vedení školy?
Je to práce jako každá jiná.
Máte nějaké oblíbené chvíle ve škole?
Mé oblíbené chvíle jsou,když učím.
Vydával se na škole už nějaký časopis?
Ano,jmenoval se Občasník a vedla ho p. učitelka Kolesová.
Těšíte se na náš časopis?
Ano.
Budete ho číst?
Ano.
Čtete nějaké jiné časopisy?
Určitě čtu denní tisk a časopis Gól.
Co si myslíte o sportovním klání naší školy?
Trochu horší výkony než před 15-ti lety .
Ovládáte ještě jiný jazyk než český?

Ne.
Jak se těšíte na každý nový školní rok?
Nový rok – nové věci.
Kdybyste musel změnit povolání,které byste si vybral?
Už bych neměnil.
Děkujeme za rozhovor
(Tereza Kubínová,Patrik Kříž)

Co, kdy, kde

Vánoční zvonky štěstí

Kukátko
Medvěd lední

I v letošním roce se účastníme už tradičních Hlučínských
Vánočních zvonků štěstí. Navrhujeme různě zdobené
zvonky, které slouží jako výherní losy. Žáci mají možnost
za své práce vyhrát symbolickou cenu. Soutěž vyvrcholí

Rozměry:
Výška : 1,5 m v kohoutku
Délka : 2,5 m
Hmotnost : samci 400 – 600 kg

na náměstí v Hlučíně dne 15.12.2007.
(Adéla Urbaníková Petra Škrabalová)

samice 300 – 400 kg
Pohlavní dospělost : ve 3 – 6 roce
Období rozmnožování : konec března – začátek června
Počet mláďat : 2

Roční období

Potrava : tuleni, mršiny, rostliny
Délka života : neznámá

Vánoce přicházejí a kytky z léta nám scházejí,
teď lidi po sobě jen sněhové koule házejí,
mrznou nám nosy a vrány vystřídali kosi,
je nám zima po těle.
Kde jsou ty letní koupele?
Z nebe padá k zemi vločka a po zemi běhá kočka,
Každé období však něco skrývá, tajemné kouzlo mívá.
Jaro je maminka s mláďaty
v náručí zelené přírody proseté kytkami.
Léto zase slunce, teplo, smích.
podzim je v barvách veselých, a zima s vločkou k zemi padající
S dětmi na kopcích a Vánocemi,
má zima zase pohodu protkanou pohádkami.
Stromečky a dárečky.
(Denisa Kubecová IV.A)

Játra ledního medvěda jsou jedovatá, obsahují příliš
vitaminu A. Dokáže vyvinout rychlost až 40 km/h.

Z aktovky

Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka

Paní učitelka se ptá ve škole :
Jak se říká ptákům,
kteří odlétají do teplých krajin ?
Přihlásí se Pepíček a říká : Nashledanou!

Jiří Hanzelka : se narodil 24.12.1920 ve Štramberku.
Je autorem cestopisných reportáží
široce společenského dosahu. Maturoval
v roce 1938 na akademii v Praze.

Slon jde lesem a šlápne do mraveniště.
Jeden z mravenců mu vyleze na krk a
všichni ostatní mravenci ho povzbuzují :
Uškrť ho! Uškrť ho! Uškrť ho!

Miroslav Zikmund : se narodil 14.12.1919 v Plzni.
Společně s Jiřím Hanzelkou
(1920 – 2003) vytvořili
nezapomenutelnou cestovatelskou
dvojici H+Z. Miroslav Zikmund
si vedl svůj cestovatelský deník.

Pepíček sedí u stolu a na stole je rajská polévka
Maminka ji nutí Pepíčkovi a říká :
Otevřít, nastupují do tramvaje lidi!
Pepíček ji teda celou sní a pak říká :
A teď vystupovat!

Oba v roce 1938 nastoupili na Vysokou školu obchodní,
kde uzavřeli spolu blízké přátelství, začali plánovat
zahraniční cesty. Studium dokončili kvůli uzavření
českých vysokých škol až v roce 1946. Společně
procestovali mnoho zemí a států : Kongo, Afriku,
Austrálii, Indonésii, Japonsko, … atd. .

Pepíček přijde do školy s velkou boulí na hlavě
a paní učitelka se ho ptá, co dělal. A Pepíček
odpověděl : Chtěla mě štípnout vosa. Nestihla to.
Tatínek ji vzal lopatou!!

Oproti Jirkovi Hanzelkovi, který si přivezl malárii,
ho nikdy nepostihla žádná choroba. Současně žije
ve Zlíně, mimo jiné aktivity se věnuje třídění
materiálů z cest v tamním muzeu.

