Milí spolužáci,
prázdniny rychle uběhly, začal další školní rok a
my za vámi opět přicházíme s naším občasníkem.
Doufáme, že si opět najde své příznivce a
přispěvatele.
Přejeme Vám všem, aby se Vám v tomto školním
roce dařilo a aby s Vámi měli učitelé trpělivost.
Našim učitelům přejeme samé hodné a pilné
žáky.
Vaše redakční rada
Na spolupráci se těší:
šéfredaktorka Tereza Kubínová 8.B
zástupce David Wiltsch 8.B
Redaktoři: Adam Dostál 6.B
Nikola Moravcová 7.A
Tomáš Patscha 7.A
Andrea Seidlerová 8.B
Markéta Šmídová 8.A
Jana Vilášková 6.B

Požádali jsme o rozhovor paní učitelku Válovou,
protože má nové prváčky
Jak dlouho už učíte?
Učím už 21 let.
Myslíte si, že děti před 10-ti lety byly hodnější
ve srovnání s dneškem ?
Ano, myslím si, že děti před 10-ti lety byly
hodnější, a to z jednoho prostého důvodu.
Měly respekt z učitele, ale netvrdím,
že dnešní děti jsou jiné jenom jim
to musí člověk vysvětlit.
Je vaše zaměstnání vyčerpávající?
Ano, mé zaměstnání je velmi
vyčerpávající, ale jsem ráda
že jsem paní učitelka.
Co si myslíte o tom, že děti 1. tříd už mají cizí
jazyk?
Dávám tomu zelenou.

Co, kdy, kde
Přijdte mezi nás
Turistický oddíl mládeže Zálesák hledá nové
členy-chlapce a děvčata ve věku od 7 do 15 let.
Schůzky máme v úterý a středu od 16:00 do
18:00hodin na ulici Dlouhoveská 17 v Hlučíně.

Paní učitelka nám řekla svou zkušenost ze
Švýcarska:
Byla jsem o prázdninách ve
Švýcarsku a tam mají žáci
1 tříd mají odpolední
vyučování a od 2 třídy
ho mají každý den.
Adam Dostál

Co děláme:Táboříme v přírodě, jezdíme na
chaty, sjíždíme řeky, jezdíme na cyklistické
výlety a pořádáme letní tábory.

Dopravní kabaret
Dopravní karneval v Kulturním domě v Hlučíně,
účast zástupců z 5 základních škol(4z
Hlučína,jedna ze Lhotky).
3 členná družstva žáků,písničky s dopravní
tématikou, soutěže v určování dopravních
značek, slalom mezi dopravními kužely, hod na
cíl.
Naši školu reprezentovali: Iveta Schindlerová
5.B, Dominik Šaraj 5.A, Kateřina Sivá 6.B.

První místo: obrovský dort, cesta autem české
policie ke škole.
Předcházející roky: 2007/08 3.místo
2006/07 2.místo
Po kabaretu: prohlídka výstavy auta.
Dostal Adam

Klebetník - anketa
Kde jste strávili letošní prázdniny ?
Na táboře. (Markéta L. 6.B)
Všude možně. (Dominika E. 7.A)
Na Slezské Hartě. (Kristýna D. 6.A)
U bazénu. (Sandra S. 7.C)
Na táboře.(Barbora S. 5.A)
Na horách.(Michaela K. 8.B)
U moře. (Katka H. 6.C)
Na Slovensku.(Ondra K. 4.A)
Na táboře. (Nela K. 7.B)
Všude možně. (Iveta K. 9.B)
Na Jižní Moravě.(Karolína T. 5.B)
Na horách.(Nikolas CH. 5.B)
U televize.(Katka P. 7.A)
U babičky (Katka S. 6.B)

DEN MOBILITY
V ramci Evropského týdne mobility účast 12
dětí 5. A třídy setkání s policií ČR a příslušníci
městské policie na výjezdu z Hlučína,
zastavování řidičů, měření jejich rychlosti,
silniční kontrola, předávání prací žáků
zastavovaným řidičům, poděkování jim za jejich
ohleduplnou
jízdu v blízkosti školy.
Odměna z Hlučínské radnice-dopravního
inspektorátu(PhDr. Prášková) občerstvení
dětem. Zdařilá akce.

Úspěchy českých sportovců na OH v Pekingu
(umístění do 10.místa)
ATLETIKA
Jaroslav Bába výška 6. místo
Roman Bílek chůze 50 km 45. místo
Věra Cechlová disk 5. místo
Zuzana Hejnová běh 400 m př. 7. místo
Tomáš Janků výška 7. místo
Jan Kudlička tyč 10. místo
Roman Novotný dálka 8. místo
Roman Šebrle desetiboj 6. místo
Barbora Špotáková oštěp zlato

BASKETBAL
Basketbalistky ČR 7. místo (čtvrtfinále s Austrálií
46:79)
CYKLISTIKA – DRÁHA
Tomáš Bábek, Adam Ptáčník, Denis Špička
olympijský sprint 11. místo
Milan Kadlec bodovací závod 40 km 9. místo
Lada Kozlíková stíhací závod 3 km a bodovací závod
25 km 8. a 13. místo

Padesátníky na koníky
Základní škola Hlučín, Hornická vyhlašuje soutěž
tříd ve sběru padesátníků.
Máte ještě doma padesátníky a nevíte co
s nimi? Doneste je do konce listopadu do školy.
V pátek 28. 11. proběhne slavnostní vážení
padesátníků nasbíraných jednotlivými třídami.
Naše vybrané padesátníky na koníky předáme
v prosinci na Dětském ranči.
Zapojte se do soutěže! Vítěznou třídu čeká
sladká odměna.

V Koreji se narodila první mláďata
klonovaných psů.

KANOISTIKA - VODNÍ SLALOM Štěpánka
Hilgertová K1ž 9. místo
Vavřinec Hradílek K1m 11. místo
Stanislav Ježek C1 5. místo
Ondřej Štěpánek, Jaroslav Volf C2 stříbro

MODERNÍ PĚTIBOJ
Michal Michalík 6. místo
PLAVÁNÍ - DÁLKOVÉ Jana Pechanová 10 km 8.
místo
SPORTOVNÍ STŘELBA
Kateřina Emmons vzduchová puška a sportovní
malorážka zlato a stříbro
David Kostelecký trap zlato
JACHTING
Lenka Mrzílková, Lenka Šmídová třída 470 7. místo
JUDO
Pavel Petřikov do 60 kg 9. místo

Kukátko
Kraken
Kraken je bájný obří hlavonožec schopný potápět
celé lodě. Podle některých zpráv býval spatřen
u pobřeží Norska a Islandu. Příběhy o této
obrovské mořské příšeře s mnoha chapadly
kolovaly mezi námořníky od pradávna, první
písemné zprávy o krakenovi pocházejí od
bergenského biskupa Erika Pontoppidana z
poloviny 18.století. Přestože námořníci znali
dobře chobotnice a další hlavonožce s chapadly,
považovali krakena za odlišný druh především
proto, že byl podstatně větší.
Kraken je Vám známý z filmu Piráti z Karibiku 2a 3.

TENIS
Tomáš Berdych dvouhra vyřazen ve 3. kole
Lucie Šafářová dvouhra vyřazena ve 3. kole
VESLOVÁNÍ
Milan Bruncvík, Jan Gruber, Michal Horváth, Karel
Neffe čtyřka bez kormidelníka 5. místo
Milan Doleček, Jakub Hanák, David Jirka, Petr
Vitásek párová čtyřka 10. místo
Václav Chalupa, Jakub Makovička dvojka bez
kormidelníka 8. místo
Miroslava Knapková skif 5. místo
Miroslava Knapková, Gabriela Vařeková dvojskif 6.
místo
Ondřej Synek skif stříbro (Do finálové jízdy
dvojskifu nastoupila Miroslava Knapková místo
Jitky Antošové, která onemocněla.)
ZÁPAS
Marek Švec do 96 kg 5. místo
(Zdroj zprávy: ČTK)

EGYPT
Chtěla bych Vás seznámit se zemí, kterou
jsem o těchto prázdninách navštívila. Do Egypta
jsem dorazila, tedy doletěla, s dvouhodinovým
zpožděním. Cesta rychle ubíhala a mi se nejvíc
zalíbila poušť s takovýma čtverečkama; tedy ty
čtverečky byly vidět z letadla a vypadaly jako
milimetrový papír. A uprostřed byla jedna malá
oáza v celé té „mega“ poušti. Jakmile jsme
dorazili, tak jsem šla spát, ale ty jejich ulice!
Připomínaly mi New York a hlavně ve městě
všude modro-oranžové taxíky, které pořád
troubily a domorodci, kteří žebrali, zmatek,
panika, děs!
V Egyptě po březích šplouchalo Rudé moře,
které v sobě skrývalo mnoho věcí. Taťka vylovil
mušli, která byla veliká jako moje bota. Škoda,
že se nesmí vyvážet. Výlety, které jsem
podstoupila byly supr, např.:Ostrov snů. Krása,
úplně průhledné moře, všude písek ani jeden
hotel. Paráda, tam bych i bydlela. Ponorka: no
nic moc, čekala jsem barevné korály, ryby, ale
velké kulové s přehazovačkou, jen šedo a zas
šedo! Ale potopili jsme se do 25 metrů a já

Červená kniha ohrožených druhů (The IUCN Red
List of Threatened Species)
Co znamená IUCN?
Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a
přírodních zdrojů (The International Union for
the Conservation of Nature and Natural
Resources) je nezávislá mezinárodní organizace
sdružující státy, vládní agentury, nevládní
organizace a vědecké pracovníky v největší
společenství pro ochranu přírody a přírodních
zdrojů. Byla založena v roce 1948 se sídlem v
Glandu, Švýcarsku.
Cílem IUCN je ochrana přírody v globálním
měřítku a trvale udržitelné využívání přírodních
zdrojů.
Proč svět IUCN potřebuje?
Tisíce zvířat a rostlin jsou dnes ohrožena
vyhubením. Např. Červená kniha eviduje 15.589
druhů, které je nutné chránit, jinak dojde ve
volné přírodě k jejich vyhynutí. Ekosystémy jako
pralesy nebo mokřady jsou degradovány a ničeny
i přesto, že mají pro lidstvo nesmírný význam.
IUCN se zabývá vědeckou činností, která

s rodinou a dalšími lidmi na palubě dostala
diplom za ponor.
Daniela Krupová, 7.A

spojuje vědce, politiky, společnosti i nevládní
organizace za účelem lepšího porozumění přírody
a využívání přírodních zdrojů.
Co je Červená kniha ohrožených druhů?
Červená kniha ohrožených druhů přináší seznamy
ohrožených druhů zvířat a rostlin. Již po čtyři
desetiletí mapuje stav ochrany (conservation
status) jednotlivých druhů a poddruhů v
celosvětovém měřítku za účelem zdůraznění těch
skupin druhů, jež jsou ohroženy vyhubením.
Červená kniha také přináší bližší informace a
známé skutečnosti o příslušných taxonech
(skupinách druhů). Červená kniha stanovuje
stupně ohrožení na:

EW
CR
EN
VU

extinct in the wild
criticaly endangered
endangered
vulnerable
lower risk/ conservation
LR/cd
dependent
LR/nt lower risk/near threatened
DD data deficient

vyhubený v přírodě
kriticky ohrožený
ohrožený
zranitelný
blízko ohr./sledovaný ochr.
organizacemi
blízko ohrožení
druh, o kterém je málo informací

Z aktovky
Báseň
Malý bobr vše uměl,
Rád by dřevo v puse měl.
Kousá rychle jako bič,
za chvíli je chata pryč.
Rychle spásá všechno hned,
soused bude čubrnět.

Co je to maximální požár? Když iglů shoří na
popel.
Kdo je to psycholog? Někdo, kdo se dívá na
druhé, když do místnosti vejde atraktivní žena.
"Tak co, jak se žije v pekle?" "Paráda. Pestrá
společnost a chutná strava. A co v nebi?"
"Někdy pracujeme i šestnáct hodin denně."
"Nepovídej?! A proč?" "Nejsou lidi."
"Představ si, že na víkend hlásili až 30 stupňová
horka." "To není možné!" "Ale ano 15 stupňů v
sobotu a 15 stupňů v neděli!"
V obchodě: "Dobrý den! Ráda bych si vyzkoušela
ty šaty ve výkladu." "Jak si přejete, ale nebylo
by lepší použít kabinku?"
Z hlediště se ozve: "Zhasněte světla na jevišti.
Chci si pospat!" A z druhé řady se ozve: "V
žádném případě. Rád bych dočetl noviny!"

