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7. číslo
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Milí čtenáři,

dočkali jsme se již 7. vydání našeho školního časopisu „Novinky z Horymírky“!
V tomto čísle se zaměříme na měsíce březen a duben. Číslo je rozděleno na
několik částí: novinky z naší školy, výzvy žákovského parlamentu, zajímavosti o
měsíci dubnu, aktuality z Ostravy. Na závěr nechybí ani tradiční tajenka ☺
Snad se Vám toto číslo bude líbit a pokud by měl kdokoliv nápad, jak náš časopis
obohatit, budeme rádi!
E-mail redakce: sindlerova@zshorymirova.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Šindlerová, kabinet č. 1
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Eva Kadlicová 9.A
Adéla Sztwiertniová 9.A
Karolína Walachová 8.B
Veronika Koblásová 8.B
Klára Tomašovská 7.A
František Janošťák, 7.A
Amálie Luzarová 6.A
Eliška Kurečková 6.A
Sára Turzová, 6.A
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Vtipy o online výuce
Online výuka připomíná tak tak trochu vyvolávání duchů.
Učitelka: Eliško, jsi tu s námi? Odpověz!
Vážení rodiče, prosíme
Vás, abyste při on-line
výuce nechodili v pozadí
v trenýrkách s pivem a
nekomentovali výuku.
Děkujeme, učitelé.
Při online výuce učitelka
dětem říká: Kdo nestihl udělat cvičení 3, si ho doma
dodělá.
Domácí výuka – den dvanáctý … V Brně někdo odložil do
Babyboxu osmiletá dvojčata.
Bohužel si pamatují, kde bydlí.
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Novinky z naší školy…
Situace není vždy jednoduchá, a proto je potřeba si distanční výuku čas od
času zpestřit! ☺

Třídní učitelka 6.A Denisa Šindlerová vytvořila na Teams skupinu MĚSÍC
KNIHY V 6.A (BŘEZEN). Do konce března děti do skupiny posílaly „selfíčka“
s knížkou, kterou právě čtou nebo jenom fotku knížky. Žáci k selfíčku měli
napsat, jak se jejich knížka jmenuje a kdo ji napsal. V hodinách literatury
jsme se potom o knížkách bavili a předávali si zajímavé tipy na čtení!
Objevilo se tam hodně zajímavých knížek. Tým kluků z naší třídy udělal
krásnou koláž, kde jsou shrnuté všechny knížky a selfíčka, která naše třída
posílala.

Luzarová A., 6.A

5

Třída 5.C zase pokračuje v projektu Gump. Společně si také čtou, tvoří
vlastní příběhy o svých zvířatech a tvoří koláž o svém třídním životě. Touto
formou si tak vzájemně pomáhají překlenout distanční výuku!

4.C si začátkem března zpestřila vyučování nevšedním doplňkem! Nasadili
si vlastnoručně vyrobené brýle – a ne tak ledajaké brýle, ale kouzelné.
Takové, přes které je svět hned veselejší ☺
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Občas je potřeba si odpočinout i v takových hodinách matematiky…svoje o
tom ví 7.A, která si do jedné takové hodiny vzala na pomoc plyšáky!
To určitě rozveselilo i paní učitelku ☺
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E- DANCE for HORYMÍRKA
Pokračuje u nás také e- Dance for Horymírka. V březnu jsme dokonce
pokořili rekord! Na online hodině tance s Kubou Mazůchem a Patrickem
Ulmanem bylo přihlášených více než 300 žáků + pedagogové a rodiče. Kluci
si pro naše žáky nachystali dokonce překvapení – taneční workshop pro
vybrané žáky naší školy. Výhercům gratulujeme a klukům děkujeme!

8

NOVÉ PROJEKTY
❖
Určitě jste si mohli všimnout nových kanálu v Teams, které informují o
nových projektech naší školy. A o čem jsou? To se tady dozvíte. Hlavní
myšlenkou je sblížení žáků, ukázat celé škole jak jsme šikovní nebo se
seznámit s někým se stejným zájmem a talentem. Taky jde o zpestření této
covidové doby. Kdy musíme sedět doma a nemůžeme se bavit tak jako
předtím. Popovídáme si o dvou nových kanálech a to je Studio H100 a
TALENTINUM u Horymíra.

STUDIO H100
Tento projekt je hlavně informační. Talentovaní žáci budou podávat
informace. Jde o informace spojené třeba se sportovními a kulturními
akcemi naší školy, ale i dalšími novinkami ze školy. Studio bude
spolupracovat jak se školním časopisem, tak i parlamentem, vedení školního
fb a taky s volnočasovým střediskem V Zálomu. Hledají se i moderátoři.
Takže pokud vás baví upravování fotek, videí, focení, psaní, natáčení tak
neváhejte a zkus se zúčastnit tohoto projektu.
„Studio H100 = zájmové sdružení talentovaných žáků ZŠ Horymírova,
kteří se chtějí účastnit dění ve škole i kolem naší školy a podá-vat o
něm informace ostatním. Cílem STUDIA H100 je snaha o mediální
zajištění zpravodajských výstupů z kulturních, výukových i sportovních akcí školy očima dětí - žáků školy. Zpravodajské i
technické štáby ( = mobilní a stabilní tým), které vzejdou z výběrového
řízení na vyhlášené pozice, budou po zaškolení pro své role zajišťovat
pravidelné informování spolužáků i učitelů v rámci rozhlasových a
reportážních výstupů z akcí školy, budou aktivně spolupracovat s
redakční radou školního časopisu, vedením školního fb, žákovským
parlamentem i volnočasovým střediskem V Zálomu. Vzniklé
zpravodajské i technické týmy dětí budou k dispozici nejen pro
zajištění mediálních výstupů ze strany vedení školy k žákům, ale
hlavně pro reportážní a technickou podporu všem učitelům i dětem k
medializaci různých školních a třídních aktivit, aby se o nich dozvěděli
všichni, kteří patří pod společnou značku ,,Horymírka" .“ (Franzová
R.)
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TALENTINUM u Horymíra
Baví vás vaření, tancování, vyrábění, kreslení nebo psaní knih? Tak je tento
kanál přímo pro vás! Kanál je rozdělený na podkanály s určitým tématem.
Zde můžete přidávat své fotky, videa nebo knihy. Kanál bude sloužit jako
vaše jeviště, dílna nebo kuchyň. Můžete se tak seznámit s žáky se stejným
zájmem, inspirovat se a nebo šikuly pochválit. Nebojte se a přidejte něco do
kanálů i vy!
Kadlicová E., 9.A
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VZNIK FITKA V NAŠÍ
ŠKOLE!
Další skvělou novinkou je příprava nového fitka na Horymírce! Tento úkol si
vzali na starost naši pánové tělocvikáři Martin a Dany, kdo taky jiný!

Nejenom, že vybrali ty nejlepší stroje, ale jelikož jsou to kluci šikovní, kteří
se nebojí ani manuální práce, chopili se štětců, barev a pustili se do
malování zdí, pokládání koberců, zkrátka různých úprav, aby bylo naše fitko
co nejlepší a pěkně se v něm cvičilo!
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VÝZVY ŽÁKOVSKÉHO
PARLAMENTU
Ani v těchto měsících u nás nebyla nouze o zajímavé výzvy všeho druhu.
Pojďte se společně podívat na přehlídku šikovných žáků naší školy!

Stavby ze sněhu
Zdravím Vás všechny!!!
Zima se nám letos vyvedla. I přesto, že jsme si ji nemohli užít naplno, tak
jsme si ji zpříjemnili spoustou krásných staveb ze sněhu.
Naší výzvy se zúčastnilo 24 žáků i zástupci školy. Bylo z čeho vybírat,
všechny stavby byly originální a jedinečné, ale zvítězit mohly jenom 3.

Vítězové jsou: o první místo se podělili
1. Maxmilián Kundrát 8.B a Petr Kurečka 7.A
3. Adéla Demlová 5.C

Všem výhercům gratulujeme!
Michna J., 8.B
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ROZVESELME SVĚT!
Tato výzva proběhla v únoru a cílem bylo pobavit se a pobavit své
kamarády v této nelehké době a to natočením vtipného či komediálního
videa nebo scénky.
Do soutěže byly zaslány sice jen 4 videa, ale stály za to! Zástupci
žákovského parlamentu hlasovali a tady je vyhodnocení: 1. místo- třída
6.A a Anna Wognerová, 2. místo Ha Mi Ngo, 3. místo Amálie Bocková.
Všem děkujeme za zábavné příspěvky a věříme, že příště se zapojí více
žáků!
Michajlovičová E., 3.C
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KARNEVALOVÉ VYRÁBĚNÍ
Měli jsme možnost vymyslet si cokoli zábavného, my jsme si vymysleli
KARNEVALOVÉ VYRÁBĚNÍ, které se uskutečnilo ještě v měsíci únoru.
Našeho vyrábění se zúčastnilo okolo 10 žáků 1. i 2. stupně.
Šlo o dobrovolnou aktivitu. Každý, kdo se rozhodl zúčastnit se, si vyrobil
něco karnevalového, srandovního nebo něco pro pobavení, následně se
vyfotil a poslal to.
Fotky našich žáků se krásně povedly, a proto si to můžete také zkusit
doma. Doufáme, že se Vám to líbilo a že si to ještě někdy zopakujeme! A
tady jsou výherci:
1.místo MARKÉTA TOMAŠOVSKÁ 4.B
2.místo GABRIELA PŘÍVAROVÁ 4.B
3.místo PETR KUREČKA 7.A
Demlová K., 6.B
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Výzva: Slavné obrazy
Protože 21. březen je Evropským dnem umělecké tvořivosti, chtěli jsme
si v této výzvě připomenout díla známých malířů. Šlo o to pokusit se
vytvořit živý obraz vybraného díla. Výzvy se zúčastnilo 32 žáků.
Bylo těžké rozhodnout, který výtvor je nejpovedenější, protože měli
všichni stejně krásné výtvory, ale přesto členové žákovského parlamentu
rozhodli:
1. Místo - JAKUB MICHNA - Socha koně - Vincent Van Gogh
1. Místo - MAXMILIÁN KUNDRÁT - Kubismus - Bohumil Kubišta
2. Místo - KLÁRA TOMAŠOVSKÁ - Girl Reading - Piere Auguste Renoir
3. Místo - KHÁNH LINH. LUC - Girl with a Pearl Earring - Johannes Vermeer

Všem děkujeme za skvělé výtvory!
Měrková K., 9.B
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Jarní kreslení
BŘEZEN je měsíc, kdy se příroda po zimě probouzí, proto jsme vyhlásili
výzvu, která byla určena všem, kteří rádi kreslí. Mohli nakreslit vše, co se
děje na jaře – přírodu, květiny, mláďata…….., technikou, která je jim
nejbližší a použít formát, který jim vyhovuje.
Přišlo nám celkem 38 skvělých výtvorů a za to vám moc děkujeme!
Žákovský parlament vybral nejpovedenější výtvory a jejich autoři budou
odměněni.
1. MÍSTO - NATÁLIE EVA PŘIBILÍKOVÁ 7.A
2. MÍSTO - KRISI PEREZ 6.A
TÁŇA PENKOVOVÁ 7.A
JAKUB MICHNA 8.B
3. MÍSTO - ESTER MICHALOJVIČOVÁ 3.C
VIKTORIE DROZDÍKOVÁ 4.C
KATEŘINA DEMLOVÁ 6.B
AMÁLIE LUZAROVÁ 6.A
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VELIKONOČNÍ KRASLICE
Barvená nebo zdobená vajíčka jsou nejvýraznější symboly Velikonoc.
Proto jsme si velikonoční období zpestřili vyráběním ručně malovaných
vajíček. Do této výzvy nám přišlo 19 kraslic a žákovský parlament rozhodl
takto: nejkrásnější kraslice vytvořili: Adam Mokroš, Linda Šrubařová,
Valerie Müller, Eliška Rychlíková, Karel Ščupal a Matěj Gebauer.
Výhercům gratulujeme!
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VELIKONOČNÍ DOBRŮTKY
Jsem členkou žákovského parlamentu na ZŠ Horymírova. Na měsíc duben jsem
zorganizovala pro ostatní děti naší školy výzvu „Velikonoční dobrůtky.“ Cílem této
výzvy bylo sám nebo za pomoci rodičů upéct sladkou dobrotu s motivem Velikonoc.
Celkem přišlo 29 příspěvků - fotek dobrůtek upečených či vytvořených dětmi a
jejich rodiči. Nejvíc se objevoval velikonoční beránek, poté mazance, postavičky z
kynutého těsta, jidáše, perníčky či muffiny a bábovky ozdobené motivy Velikonoc.
Nejhezčí
či
nejoriginálnější
výrobky
budou
odměněny.

Wognerová A., 3.A
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Pohybem pro zdraví
V roce 1950 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) sedmý duben za
Světový den zdraví. Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále
budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zdraví je velmi důležité, a proto jsme
se rozhodli pro něj v tento den něco udělat. Úkolem bylo poslat fotku
z procházky či projížďky na kole, kolečkových bruslích či koloběžce.
Zúčastnilo se 18 žáků. Nejvíce žáků se zapojilo z 8.B!
Celkem se ušlo 214,27 kilometrů. A jelikož někdo poslal kroky tak 171 547
kroků.
Celou výzvu zorganizovala Kamila Macečková a Jana Růžičková z 7.C.

Nezapomeňte, že sport utužuje zdraví, podporuje dobrou náladu,
zvyšuje fyzickou kondici, proto pravidelně sportujte!!! ☺
Prokopová, H.,, Růžičková, J. 7.C

20

VELIKONOCE
Velikonoce letos připadly na začátek dubna. Zvyky, které dodržujeme u nás
v České republice, už všichni dobře známe a psali jsme o nich již v loňském
vydání časopisu. Jaké velikonoční zvyky se ale dodržují v jiných zemích?
S těmi nás seznámí Pavel Kočař z 5.A!

Jak se slaví Velikonoce ve světě

Slovensko

Slovensko má velikonoční zvyky velmi podobné s Českou republikou. O
Velikonočním pondělí chodí mladíci po domech a mrskají ženy pomlázkou.
Na východním Slovensku polévají dívky studenou vodou nebo je rovnou
vykoupou v potoce, což jim má zajistit svěžest a energii. Koledníci dostávají
ručně malované kraslice, sladkosti nebo peněžité odměny.
Polsko

V této silně křesťanské zemi jsou Velikonoce nejdůležitějším svátkem v roce.
Na Bílou sobotu si zástupy věřících chodí do kostela nechat posvětit
potraviny (požehnaný košík), na nichž si pochutnají se svými blízkými na
Boží hod velikonoční. Po postním období mezi nimi nesmí chybět maso
nebo uzeniny, velikonoční tabule má být z celého liturgického roku
nejbohatší. Z kynutého těsta se pečou bábovky nebo beránci.
Na velikonoční pondělí chlapci mrskají děvčata vrbovou větvičkou, polévají
je vodou a voňavkou.
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Rusko

V Rusku oslavují pravoslavné Velikonoce podle starého juliánského
kalendáře, tedy všechny církevní svátky se slaví se zpožděním. Rusové si
nechávají v kostele požehnat vajíčka a pak je vařená konzumují k
velikonočnímu obědu. K tomu pečou ruské kuliči - neozdobený chléb politý
sněhem z bílků. Tradiční je i barvení a zdobení vajíček, které si přátelé darují
na důkaz vzkříšení a třikrát se políbí na tvář.
Ukrajina

Na Ukrajině je tradičně na Velký pátek pečen ukrajinský velikonoční chléb
pascha, a to hned v několika různých velikostech, pro každého člena rodiny
a jeden velký pro celou rodinu. Pascha je zdoben různými ornamenty osmiramennými kříži, věnci, květinami a ptáčky z téhož těsta.
Chorvatsko

Stejně jako u nás jsou symbolem Velikonoc v Chorvatsku malované kraslice.
Jedním ze zvyků je přiťukávání si vajíčkem. Ten, komu zůstane skořápka
celá, vyhrává. Chorvaté také pletou pomlázky, nikoli však z vrbového proutí,
ale z větví olivovníku. Na Bílou sobotu nosí lidé do kostela jídlo, aby bylo
požehnáno.
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Norsko

Kromě lyžování v horách a malování vajíček je v Norsku tradicí řešení
vražd. Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní
příběhy. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit
odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. V
těchto dnech bývají dokonce i krabice od mléka potištěny detektivními
příběhy.
Německo

V Německu mají kořeny moderní tradice o velikonočním zajíčkovi, který
schovává vajíčka a zde také vznikl zvyk zdobit velikonoční strom vajíčky.
Německou neobvyklou tradicí je tzv. velikonoční oheň. Na jedno místo se
svezou Vánoční stromky, ze kterých se udělá velký oheň na znamení
očištění se od znaků uplynulé zimy a přípravy na příchod jara.
Rakousko

V Rakousku hrají na Velikonoce ozvláštněnou hru koulení vajíček, jejímž
cílem je co nejvíce rozbít skořápku vajíček protivníků. Na Zelený čtvrtek
preferují k jídlu něco zeleného. Sníst vejce, které slepice snese na Zelený
čtvrtek, prý přináší štěstí a zdraví. Na Bílou sobotu jsou zejména v oblasti
Alp oblíbené velikonoční ohně, které mají spálit zimu.
Anglie

Jednou z největších velikonočních tradic je v Anglii, stejně jako v Americe
i Austrálii, tzv. Egg hunt,neboli „hon na vajíčka“. Velikonoční zajíc, který je
zde symbolem velikonoc, v neděli naděluje čokoládová vajíčka, která
poschovává různě po domě a hlavně po zahradě. Děti, jakmile se ráno
vzbudí, na ně pořádají hon. Při hledání vajíček se pořádají také různá
společenská setkání. Anglické školy udržují velikonoční tradici
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velikonočních klobouků, které by se měly především nosit na nedělní
bohoslužbu. Pořádají soutěže o nejkrásnější velikonoční klobouk.
Francie

Děti v zahradách a domech sbírají také vajíčka. Rodinnou tradicí je také
válení vajíček z mírného svahu. Ty, které "přežijí", symbolizují kameny
odvalené z Kristovy hrobky. Některé rodiny jedí k obědu jehněčí, v Alsasku
se peče beránek.

Amerika (Spojené státy americké)

V neděli ráno se koná lov na vajíčka. Podle dětských pohádek byla vajíčka
během noci přinesena Velikonočním zajíčkem a poschovávaná po domě
a zahradě. V hlavním městě USA, Washington, D.C., soutěží děti mladší
osmi let ve hře kutálení vajíček - Egg Rolling. O Velikonočním pondělí
mohou přijít do zahrady Bílého domu a pomocí tyče před sebou postrkují
v trávě vajíčko.
Další Velikonoční zajímavosti :-)

Pesach, svátek, na jehož základě se Velikonoce vypočítávají, je svátkem
nekvašených chlebů. Oslavuje Mojžíšovo vyvedení židů z egyptského
otroctví. Začíná 15. nisana (židovský měsíc) a trvá sedm nebo osm dní.
Ve francouzském městě Haux se každoročně na Velikonoční pondělí
vyrábí na hlavním náměstí gigantická omeleta pro 1 000 lidí. Použije se
na ni 4 500 vajíček. Podle historie tam Napoleonovi chutnala vajíčka, a
tak si na další den objednal omeletu pro celou svoji armádu. Město si to
připomíná právě obří omeletou.
Na řeckém ostrově Korfu dopoledne na Bílou sobotu vyhazují na ulici
hliněné nádobí, hrnce a džbány. Tento zvyk má zabezpečit úrodu a
hojnost v novém roce.
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Na Haiti se konají barevné průvody, hraje se na bambusové trubky a
vlastně se kombinují katolické zvyky a woodoo, protože se třeba konají
zvířecí oběti pro duchy.
Kočař, P. 5.A

MĚSÍC DUBEN
→ Co duben našetří, to květen spálí
→ Duben ze zimy a léta pleten
→ Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě
→ Copak by to bylo za duben,
Kdyby jaro nevyvedl aprílem
→ Březen-za kamna vlezem
Duben-ještě tam budem
→ Aprílové počasí jsou časy a nečasy

Veronika Koblásová 8.B
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Významné dny v dubnu
Určitě jste nikdo nevěděli, kolik je v dubnu významných dnů! Třeba jste
nevěděli, že existuje světový den laboratorních zvířat, nebo mezinárodní
den spodního prádla! Tak já vám teď některé představím :)
3. 4. Mezinárodní den spodního prádla - Právě v tento den pořádají
výrobci a prodejci spodního prádla různé akce - např. pochody ve spodním
prádle, ty se konají snad ve všech velkých světových metropolích,
jmenujme New York, Rio de Janeiro atd.
7. 4. Světový den zdraví - Světový den zdraví byl vyhlášen od roku 1950,
kdy vznikla Světová organizace zdraví. Tento den je připomínkou, že
bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Letos
jsme měli školní výzvu, ujít v tento den pro zdraví nějaké ty kilometry.
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky – V tento den si
připomínáme dobytí vesmíru lidmi, neboť právě v tento den v roce 1961
se konal první let člověka do vesmíru. Jednalo se o ruského pilota Jurije
Alexejeviče Gagarina a vesmírné lodi Vostok. V dějinách 20. století se
jednalo o jednu z nejvýznamnějších událostí. Druhá významná událost
připadající na tohle datum se konala roku 1981 a byl z amerického mysu
Canaveral vypuštěn na zemskou oběžnou dráhu raketoplán Columbia.
22. 4. Den země - Den země je dnem věnovaným naší planetě a v
konečném důsledku i nám všem. Stanovení termínu tohoto svátku vychází
z původních oslav dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní
rovnodennosti (21. březen). Den země vznikl v USA spontánně, jako
ekologicky laděný svátek Země. Od roku 1990 k se oslavám dne Země
přidala i Česká republika.
26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl - připomíná havárii,
která se stala roku 1986. Havárii na svůj význam několik dní tajenou světu
ruskými úřady a dodnes zcela 100 % neobjasněnou. Vzpomínky na
Černobyl jsou v paměti mnoha lidí velmi živé a dodnes není situace po
havárii zcela vyřešena. S následky havárie se budou vyrovnávat ještě
naše vnoučata a jejich potomci :(
Jelikož významných dnů je v dubnu spoustu, tak tady ty ostatní pouze
vypíšu.
1. 4. Mezinárodní den ptactva
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
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3. 4. Světový den zvýšení povědomí o autismu
4. 4. Mezinárodní den spodního prádla
7. 4. mezinárodní den proti nášlapným minám
8. 4. Světový den zdraví
11. 4. Mezinárodní den Romů
11. 4. Světový den Parkinsonovy choroby
12. 4. Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů
14. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky
18. 4. Mezinárodní den památek a sídel
20. 4. Mezinárodní den svobody a tisku
22. 4. Evropský den akcí proti rasismu
22. 4. Den země
23. 4. Světový den knihy a autorského práva
24. 4. Mezinárodní den skautů a skautek
24. 4. Světový den laboratorních zvířat
25. 4. Světový den malárie
26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl
26. 4. Světový den duševního vlastnictví
27. 4. Světový den grafiky
27. 4. Světový den sdružených měst
27. 4. Mezinárodní den smutku
28. 4. Světový den bezpečnosti a ochrany při práci
29. 4. Mezinárodní den tance
30. 4. Den pracoviště
Děkuji za přečtení :)
Klára Tomašovská, 7.A
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DEN ZEMĚ
Den Země je každoroční celosvětový svátek organizovaný 22.dubna. Je
zaměřený na ochranu životního prostředí. Den Země byl poprvé slaven
v roce 1970 ve Spojených státech na dvou tisících univerzitách, deseti
tisících základních a středních škol a ve stovkách komunit po celých
Spojených státech. V současnosti probíhá ve více než 193 zemích
světa. Od roku 1990 se slaví i v České republice. Den Země je
koordinován organizací Earth Day Network. Svátkem bychom si měli
připomenout, že máme pomoct Zemi od klimatických změn a odpadků.
Letos opět budou slavit i žáci naší školy prostřednictvím výtvarných
soutěží a akcí s přírodovědnou tematikou.

Kurečková E., 6.A
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NOVINKY Z OSTRAVY
Koncertní hala
Město Ostrava loni v srpnu zahájilo jednu z nejvýznamnějších
architektonických soutěží v celé své historii. Kombinovaná dvoukolová
mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž na koncertní halu má
svého vítěze po necelém roce od vyhlášení. Je jím studio Steven Holl
Architects + Architecture Acts z New Yorku.
To má na svém kontě řadu realizací špičkové světové úrovně. Právě
americkému studiu se nejlépe podařilo propojit stávající kulturní dům
s novou koncertní halou. Vítězný koncept přináší nejen originální
architekturu, ale také velmi zajímavé, byť náročné technické řešení, které
je šetrné k životnímu prostředí.
Poslední opravdu plnohodnotnou koncertní halou postavenou u nás bylo
pražské Rudolfinum z konce 19. století. Koncertní sál bude mít 1200 až
1400 míst.
Vyhrálo úžasné architektonické dílo
Výběr vítěze komentoval takto: „Proč jsme vybrali právě tento návrh? Byl
prostě nejlepší. Je to úžasné architektonické dílo, které velmi dobře
zvažuje vztah staré budovy s novou, vztah mezi městem Ostravou a
parkem za stávajícím objektem. Věřím, že vítězný projekt bude i
emblematickým dílem pro Ostravu, které ji tak oživí.“

Janošťák F., 7.A
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JARNÍ TAJENKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ODKAZY
http://brtpichlavec.sweb.cz/moudro/pranostiky/duben/duben.htm
https://www.csobpremium.cz/portal/newsletter/2018/04/duben-jeste-tam-budem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_Zem%C4%9B
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/duben/
Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy (fajnova.cz)
https://www.alik.cz/v/skola
https://www.eppi.cz/tipy-na-darek/velikonoce-unas-a-ve-svete
http://carolinamia.blogspot.com/2015/04/velikono
ce-ve-svete.html

OBRÁZKY
https://dikobraz.cz/distancni-vyuka
https://www.myartprints.cz/a/pierre-auguste-renoir/girl-reading.html
https://cz.pinterest.com/bbari1090/cubism-bohumil-kubi%C5%A1ta/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vlajek_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta
https://www.csobpremium.cz/portal/newsletter/2018/04/duben-jeste-tam-budem
http://zsjindrichov.cz/archives/50448
Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy (fajnova.cz)
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