Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace

8. číslo
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Milí čtenáři,
začal nám nový školní rok a s ním přichází i první letošní číslo školního časopisu
„Novinky z Horymírky“!
Připravili jsme si pro Vás shrnutí prvního měsíce, tedy září.
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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Karolína Walachová 9.B
Veronika Koblásová 9.B
Klára Tomašovská 8.A
František Janošťák, 8.A
Amálie Luzarová 7.A
Eliška Kurečková 7.A
Sára Turzová, 7.A
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SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Slavnostní ceremoniál pro uvítání prvňáčků proběhl 1.září 2021 v tělocvičně ZŠ
Horymírova. Bránu školy slavnostně otevřela paní ředitelka Mgr. Mirka
Škaldová společně s milým hostem panem náměstkem hejtmana Mgr. Lukášem
Curylo, který si našel i při svém pracovním vytížení chvilku, kterou věnoval
prvňáčkům a popřál všem krásný a úspěšný školní rok. Prvňáčci si také zatančili
s Kubou a Patrikem z MG dance a domů si odnesli krásné dárky, jako byl třeba
batoh.

Eliška Kurečková, 7.A
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REALIZACE WORKOUTOVÉHO
HŘIŠTĚ
Práce na projektu workoutového hřiště naší školy jsou v plném proudu!
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6.C NA ADAPČTANÍM POBYTU
V pátek 17. 9. se třída 6.C zúčastnila plánované akce, kterou škola připravila ve
spolupráci se Střediskem volného času v Ostravě-Zábřehu. Děti společně se
svou třídní učitelkou Mgr. Franzovou a psycholožkou školy PhDr. Stachovou
prožily půlden plný her, soutěží, sportování a zpěvu při současném plnění
úkolů, které byly zaměřeny především na spolupráci v týmu třídy, ale i ve
vytvořených skupinkách. 6.C byla kolegy z SVČ velice chválena za přátelské
vztahy, otevřený a aktivní přístup při všech aktivitách a pohodovou atmosféru,
která provázela celou tuto akci. Že se bezvadně bavily i všechny děti, to
dokresluje i fotokoláž z akce, kterou vytvořil žák třídy 6.C Viktor Dočkal.

Mgr. Radmila Franzová, TU 6.C
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SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
24.9. se konal již 6. ročník soutěže v anglickém jazyce pro ZŠ s názvem „AHOL´S
AMAZING RACE“. Soutěž probíhala na AHOL –SOŠ.
Naši školu, pod vedením Ing. Petry Bílé reprezentovali tito žáci:
8.A Kurečka Petr
8.A Tomašovská Klára
9.B Neubauer Vojtěch
9.B Kundrát Maxmilián
8.A Kvašný Daniel
9.A Luc Duc Tuan
6.C Viktor Dočkal
6.A David Malchárek
Moc děkujeme za párádní reprezentaci naší školy!
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GLADIATOR RACE
Dne 18.9. se v Ostravě uspořádal běžecký překážkový závod GLADIATOR RACE.
Konal se v okolí Avion Shopping parku a podél řeky Odry. První závod se konal
v roce 2014 v Hradci Králové. Letos se konal např. v Praze, Pardubicích, Hradci
Králové a dalších městech. V Ostravě soutěžilo přes 400 závodníků. Závodníci
museli překonat například ručkování na kruzích, podlézání tatrovky, chození na
chůdách, přenášení pneumatik, překonávali Odru na paddle bordech apod.
Délka trasy byla 4 kilometry. Závod byl hodně náročný. Mohli se zúčastnit
všechny věkové kategorie, od malých dětí po seniory. Žáci naší školy mohli
pomáhat pořadatelům závodu. Za odměnu dostali tričko a oběd.

My jsme u takové akce nemohli chybět! Spolu s paní asistentkou, Veronikou
Šatekovou, jsme vyrazili přímo do terénu a udělali rozhovor s jedním
z pořadatelů Honzou Šitinou.

Populární závod Gladiator Race zavítal do Ostravy! Účastníci si mohli na
trase kolem řeky Odry vyzkoušet disciplíny s lehčí obtížností překážek.
Naše škola samozřejmě byla u toho! Vyslali jsme společně s paní
asistentkou Šatekovou zástupce ze studia H100 a školního časopisu.
Právě Amálka Luzarová a Eliška Kurečková, redaktorky školního časopisu
ze 7.A, vytvořily rozhovor s Honzou Šitinou, pořadatelem akce.
Rozhovor s fotkami vyjde v zářijovém čísle našeho časopisu, zde malá
ochutnávka 
1) Odkud jste k nám přijeli?
H: Přijeli jsme z vesnice nedaleko Hradce Králové.
2) Jak a kdy vznikla první myšlenka závodu Gladiator Race? Co vás k
němu přivedlo?
H: Chtěli jsme udělat něco zajímavého a nového. Něco, co tu ještě
nebylo. Nejedná se ani tak o závod, jde o to vyzkoušet si nové věci a
pobavit se 
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3) Jak dlouhá je trať?
H: Tratě jsou rozdělené podle kategorií, nižší věkové skupiny si mohou
zkusit trať na 4km a vyšší skupiny až 12 km.

4) Kdo všechno se může tohoto závodu účastnit? /Pro koho je závod
určen?
H: Zúčastnit se může kdokoliv, kdo má odvahu a chce si vyzkoušet
netradiční disciplíny. Gladiator Race není ničím omezen 
5) Jak trať vypadá? Co účastníky čeká?
H: Mohou si vyzkoušet například ručkování, běh s těžkými barely
v rukou, chození přes kládu (balanc), podlézání auta, šplhání s lanem.

Amálie Luzarová, 7.A
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DĚTI,POZOR,ČERVENÁ
23.9 a 24.9 byl projekt Děti, pozor, červená! Akce se účastnil celý
první stupeň kromě těch, co byli nemocní. Děti si zopakovaly značky,
kola, pravidla při ježdění na silnici a spousty dalšího. Taky se mohli
těšit i na projížďku na našich koloběžkách a POZOR JEDE

AUTO!!! Uff už odjelo, ještě, že se nic nestalo, a právě o to jde,
tento den má být hlavně i o bezpečnosti. Dětem se naštěstí nic
nestalo, což je hlavní.
Doufám, že si to děti užily a že je tento den hodně naučil o dopravě.
U mě v 5.A jsme si to užily dost, taky děkujeme naší nové učitelce a
třídní, Monice Plátkové, která nám pouštěla prezentaci, videa,
pracovní listy… Moc děkujeme, že jste mohli pro naší školu,
Horymírku tento super dopravní den udělat.

Emílie Strnadlová, 5.A
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HALLOWEEN
U nás na škole se 29.10. chystá Halloweenský den. Každá třída si má
vyřezat dýni a den předtím se bude hlasovat o nejkrásnější dýni.
Podmínkami jsou kostým a dobrá nálada, abychom si to všichni
pořádně užili.
Starší žáci od 5.- 9. ročníku si pro ty mladší z 1.-4. ročníků připraví různé
aktivity a oni je na oplátku pozvou do jejich krásně vyzdobené třídy. To
však neznamená, že když budou žáci v jiné třídě, nemusí si svou třídu
krásně vyzdobit, i oni by měli mít vyzdobenou třídu, protože co kdyby
se náhodou těm menším zachtělo se podívat do třídy, kde se
organizátoři jejich zábavného programu učí?
Navíc se výzdoba třídy bude počítat do celoroční soutěže, takže je to
skvělá příležitost získat nějaké ty body navíc!
Veronika Koblásová, 9.B
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DEN PROTI RAKOVINĚ
Každoroční den proti rakovině se konal 29.9.
Žáci devátých ročníků skoro celé dopoledne chodili po jednotlivých
třídách a za dvacet korun dávali žákům krásné kytičky, ke kterým byly
přiloženy i letáčky s bližšími informacemi. Výtěžek pak půjde na pomoc
proti boji s rakovinou, tentokrát to bylo proti rakovině ledvin,
močového měchýře a prostaty. Do darování peněz se zapojili i mnozí
pedagogové a jiní zaměstnanci školy, jako třeba paní kuchařky, paní
uklízečky a jiní.

Veronika Koblásová 9.B
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VÝZNAMNÉ DNY V ZÁŘÍ
7. 9. Den otevřených dveří památek v ČR – Jak již z názvu dne otevřených dveří
památek v ČR vyplývá, jsou v celé České republice zpřístupněny památky neboli
dědictví českého národa zcela zdarma, což vítají hlavně rodiny s dětmi.
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti – Mezinárodní den gramotnosti je velmi důležitým
dnem, jedná se o připomínku toho, jak důležité je pro nás v dnešní době čtení, psaní,
počítání.
16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy – Mezinárodní den ochrany
ozónové vrstvy byl stanoven na základě podepsané smlouvy z roku 1987. Ve smlouvě
jsou napsané přesné body, jak chránit ozónovou vrstvu a ty se musí dodržovat.
16. 9. Den církevního školství – V České republice se poprvé slavil Den církevního
školství roku 2000, neboť za předešlého režimu v naší zemi církevní školy neměli šanci
na existenci. Právě v tento den se církevní školy v ČR propagují, aby oslovili co nejvíce
potencionálních studentů.
16. 9. Začíná Evropský týden mobility - 16. září začíná Evropský týden mobility má
sloužit lidem po celém světě, k připomenutí, jak jsou škodlivé a znečišťující látky z aut,
a zároveň poukázat na různé alternativy dopravy.
21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby – Mezinárodní dne Alzheimerovy
choroby se poprvé slavil v ČR roku 1998. Cílem toho dne je zvýšit podvědomí a této
těžké nemoci, kterou ve stáří mnoho lidí podceňuje.
21. 9. Mezinárodní den míru – V roce 2001 definitivně schválilo Valné shromáždění
OSN Mezinárodní (Světový) den míru, který nám připomíná soudržnost, ale i války,
které již byly naštěstí ukončeny.
22. 9. (Evropský) Mezinárodní den bez aut – Mezinárodní den bez aut spadá pod
týden Evropského týdne mobility, který začíná 16. září. Tento den nám, stejně jako
celý týden mobility, slouží k tomu abychom si uvědomili dopad na životní prostředí
právě z výfukových plynů automobilů.
22. 9. Mezinárodní den antikoncepce
23. 9. Mezinárodní den neslyšících – Cílem Mezinárodního dne neslyšících je
upoutat pozornost na jejich ztížené situaci. I přes to že se situace postupem času
zlepšují podmínky pro neslyšící, musí denně překonávat spoustu překážek.
26. 9. Mezinárodní den kulturního dialogu – Kulturní, a hlavně mezikulturní dialog
je v poslední době velmi skloňované téma. Komunikace mezi většinou a menšinou či
mezi menšinami navzájem je velmi podstatná a všechny zúčastněné může obohatit.
27. 9. Světový den cestovního ruchu – Světový den cestovního ruchu vznikl jako
připomínka k přijetí Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO).

Klára Tomašovská 8.A
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SVATÝ VÁCLAV
27. září jsme si užívali ředitelské volno a 28. září byl státní svátek. Víme ale, proč
jsme mohli v tyto dny zůstat doma?
Narodil se v Praze v roce 907 a zemřel dne 28. září 935. Byl český kníže a světec,
který je hlavním patronem (ochráncem) českého národa a symbolem (znak)
české státnosti. Byl zabitý svým bratrem Boleslavem a ten potom převzal vládu.
Vychovávala ho babička sv. Ludmila. Ta ho chtěla ho vychovávat sama, tak
zabila jeho matku Drahomíru. Po smrti byl Václav uctíván jako svatý pro svou
připisovanou zbožnost - vlastnoručně pěstoval víno a obilí pro svaté přijímání,
péči o chudé, nemocné a otroky a posmrtné zázraky.
V den jeho úmrtí, a zároveň je to den vyvraždění Slavníkovců, se od roku 2000
slaví v Česku státní svátek. V tento den se koná po celé republice spousta akcí a
zábavy. U naší školy se například konaly oslavy u Zámečku. Byly tam kolotoče,
hudební skupiny (Doga, Ewa Farná), ohnivá show, šermíři a spousta dobrého
občerstvení. I když jsme tam nebyli, protože jsme nebyli doma, v úterý večer
jsme některé skupiny slyšeli hrát až k nám na balkón.
Za rok se budu těšit.
Eliška Janošťáková, 3.A
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NA KONEC TROCHU
ZÁBAVY
Křížovka na procvičení mozkových buněk

1. Věc, co používají parašutisté
2. Opak slova ne
3. co je dřevěné a má kliku?
4. Kopečková nebo točená ….
5. Ukazují čas
6. Předmět (školní,) ve kterém se počítá
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A TEĎ NĚCO PRO ZASMÁNÍ…
 Víte, proč někteří lidé mají dvě křestní jména?
Protože každý rodič chtěl své dítě pojmenovat jinak.
 Doktoři říkají, že se v noci nemá jíst. No jo, ale proč tedy v ledničce je to
světlo?
 Víte co udělá Pražák, když mu řeknete rožni světlo? Začne grilovat
žárovku.
 Jaké je nejhloupější zvíře v džungli? Lední medvěd.
 Proč ptáci létají do teplých krajů? Přece nepůjdou pěšky!
 Za devatero horami, devatero řekami, devatero jezery a devatero lesy
stála chaloupka, tam žil jeden chasník a měl to všude strašně daleko.

Karolína Walachová, 9.B
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ZDROJE
https://www.gladiatorrace.cz/
https://www.levou-zadni.cz/halloween/
https://www.cdpr.cz/
https://cz.depositphotos.com/vector-images/kreslen%C3%A1-auta.html
www.wikipedie.cz
https://cesketradice.cz/wp-content/uploads/2019/03/podzim_02a_750.jpg
https://www.clipartkey.com/mpngs/m/35-354003_face-with-tears-of-joyemoji-laugh-emoji.png
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