
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Andrzej Szyja je náš nový pan ředitel, který k nám do školy nastoupil 

1. 1. 2017. Co na sebe prozradil? Přečtěte si úvodní rozhovor.  

1. S jakým pocitem vzpomínáte na své učitele?  

Učitelů jsem měl mnoho. Vzpomínám na paní 
učitelky ve školce, na 1. i na 2. stupni základky, 
pak na gymnáziu, na vysoké škole… Dále jsou 
tady učitelé, se kterými jsem se setkal jako kolega 
– učitel. A teď nově se denně setkávám s učiteli 
na naší škole. Kdybych měl všechny spočítat, bylo 
by jich hodně přes stovku. 

Pokud se ale ptáte na mé učitele na základní škole a moje pocity… Jsou 
různé, jako jsou všichni lidé různí. Na některé vzpomínám s úctou a 
láskou, pamatuji si jejich rady do života, postoje. Pak tady byli takoví, 
kteří mým životem prostě prošli a zase odešli… V mých vzpomínkách asi 
převáží to hezké, co jsem si ze školy vynesl. Těch špatných věcí nebylo asi 
tolik a na většinu jsem už zapomněl.  
2. Co Vás při výběru profese ovlivnilo? 
Tuto otázku dostávám docela často a vždycky odpovídám stejně. Ve 
školce jsem chtěl být asi jako většina kluků – slavným fotbalistou, 
jezdcem formule 1, popelářem, kosmonautem a… učitelem. Když jsem 
začal vážně uvažovat, čím budu – rozhodl jsem se stát se učitelem. Co mě 
ovlivnilo? Asi ti učitelé, na které vzpomínám s láskou. Měl jsem vždycky 
vize a sny, jak to budu dělat já, až se jednou stanu učitelem. 
3. Chodil jste někdy za školu?  
Ne. 
4. Na jakou střední školu jste chodil?  
Na gymnázium s polským vyučovacím jazykem do Karviné. Dnes se v té 
budově v Karviné 8 nachází 2 střední školy: Ochrana osob a majetku a 
Obchodní akademie. 
5. Kromě Vaší práce ředitele i učíte, jaké předměty? 
Když jsem v lednu nastoupil, učil jsem kluky tělocvik a informatiku v 5. B. 
Před týdnem nastoupila na naši školu nová paní učitelka, která je 
tělocvikářka, tak jsem začal učit matematiku v 6. A a tělocviky přenechal 
jí. 

6. Jak jste se učil na ZŠ? 
Učil jsem se dobře. Většinou jsem měl samé jedničky  
Nebyl jsem ale klasický „šprt“, co místo běhání venku 
jen sedí v knihách. Stíhal jsem obojí. 
7. Jste spokojen se současným stavem školy?  
Na naší škole můžeme vidět spoustu pěkných věcí, ale i 
těch méně pěkných, nebo dokonce nepěkných. Škola 
jako budova by potřebovala opravit. Něco se už udělalo 
za předchozích paní a pánů ředitelů, ale čas nelze zastavit a modernizovat 
je potřeba. Co se týče žáků a učitelů, nerad bych se opakoval. Platí to, co 
jste se mě ptali v první otázce. Lidé jsou různí. Jací jsme a budeme, záleží 
jen a jen na nás. 
8. Vzpomínáte na své spolužáky? 
Vzpomínám. S některými se občas vídáme a některé jsem od konce 
základky neviděl. Umím ale ještě vyjmenovat všechny podle abecedy.  
9. Máte rád školní srazy se svými spolužáky? 
Srazy máme spíše ze střední školy. Ze základky jsme za ta léta měli jenom 
dva srazy… Byl jsem na obou a líbily se mi. Víme ale o sobě díky sociálním 
sítím. 
10. Který předmět jste měl nejradši a který vůbec ne? 
Miloval jsem tělocvik, měl jsem rád matematiku, dějepis a zeměpis. 
Neměl jsem rád přírodopis.  
11. Můžete srovnávat dnešní žáky s těmi, co do školy chodili dříve? 
Již Sókratés před dvěma a půl tisíci lety psal: „Naše mládež má špatné 
chování a pohrdá autoritami. Místo cvičení a pohybu raději plácá 
hlouposti, nenasytně hltá jídlo a tyranizuje své učitele.“ 
To je 2500 let zpátky.  
Srovnávání je vždycky složité. Mění se věci kolem nás, jsme svědky 
úžasného pokroku, těžko říct, jak by se v těchto podmínkách chovala 
mládež před 50, 100, 200 lety…  
Vždycky se najdou žáci, kteří si plní své povinnosti, jsou pracovití, 
ochotní, vnímaví, a také je tady vždycky skupina těch, kterým se nelíbí 
nikdo a nic.  
12. Jste rád, že jste ředitelem na naší škole? 
Jsem moc rád. A věřím, že naše škola bude tím společenstvím, kde budou 
všichni rádi trávit svůj čas. Záleží jen na každém z nás, jaké si to uděláme.  
Závěrem přeji nám všem, abychom takovou školu měli. 

 

 
            

Naši milí čtenáři, 

právě čtete první řádky našich „staro-nových“ novin – DRUŽBÁČEK“. Školní noviny „DRUŽBÁČEK“ vycházely na této škole před několika lety. 

V rámci projektu GRAMMY, ve kterém je naše škola od 1. 1. 2017, pokračujeme v tradici i nadále. Školní noviny budou vycházet 2x za rok. 

Věříme, že Vaše ohlasy na naše příspěvky nás nasměrují tím správným směrem. Přejeme Vám příjemné čtení.  



 
 
 
 
 

 

 

Naše škola je zapojena do projektu „GRAMMY“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620.  
Projekt je realizován v období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019. 
 
 

Projekt svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na 
žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných 
k uplatnění v životě. Aktivity projektu vychází z aktuálních potřeb škol ze tří krajů (Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký), které 
se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků cílové skupiny a zároveň ve volnočasových aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků 
takové dovednosti a znalosti, které následně uplatní ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků. 

 

 

 

 

 

Práce v klubu se účastní žáci I. stupně, žáci čtvrtých a páté třídy a 
máme mezi sebou i jednoho druháčka. 
Žákům bude po celou dobu trvání klubu nabízena činnost související s 
matematikou, s poznáváním objektů a matematických operací.   
Cílem klubu je propojování matematiky s realitou, např.: práce s 
informacemi, vyhledávání, posuzování, vyhodnocování, řešení 
matematických problémů, rozvoj abstraktního myšlení, geometrické 
úlohy atd.   
V klubu se scházíme každou středu v čase 13:00 – 14:00 hodin. 
Ing. Šárka Lamatschová 

 

 

 

V rámci klubu rozvoje technických a přírodovědných oborů rozvíjí žáci 
manuální zručnost, představivost a technické myšlení při tvorbě 
výrobků ze dřeva a kovu nebo také např. při pájení. Dále si žáci budují 
pracovní návyky při práci na školní zahradě a učí se pracovním 
postupům při přípravě pokrmů. 
Mgr. David Ryška 

 

 

 
 

 

 

Klub rozvoje čtenářské gramotnosti je na naší škole realizován jako 
volnočasová aktivita, do které se přihlásilo několik žáků z 6. ročníku. 
Klub se zaměřuje na vztah ke čtenářství, čtení s porozuměním, práci s 
textem, rozvoj kritického myšlení apod. 
Žáci se budou moci začíst do zajímavých knih, prožívat s jejich hrdiny 
napínavé příběhy a řešit vztahové propletence. Budou se učit sdílet 
své dojmy z četby, mj. prostřednictvím grafických organizérů. Dále na 
žáky čeká řada zajímavých doprovodných aktivit - navštíví knihovnu, 
budou besedovat s knihovnicí, navštíví knižní veletrh, interaktivní 
divadelní představení a spoustu dalších zajímavých aktivit, které pro 
ně budou v rámci klubu připraveny. Žáci budou pracovat nejen 
s klasickými knižními tituly, ale řadu příběhů si budou moci přečíst 
jako e-knihy na nově zakoupených čtečkách knih. 
Mgr. Petra Lasotová 

           



 

 

 

Škola jako centrum komunity je klub, ve kterém se setkává každý 
týden deset žáků z naší školy. Cílem klubu je: podpořit zapojení rodičů 
do dění školy, rozvíjet komunikačních dovedností, podpořit týmovou 
spolupráci a schopnost rozhodování, zvýšit spoluúčast na plánování a 
organizování aktivit školy, vyhledávat informace, prezentovat školu na 
veřejnosti aj. 
Hlavní program a jeho možné aktivity: 
- plánování a organizace společných akcí se zapojením rodičů (výběr 

tématu, rozdělení úkolů, rolí, propagace akce – pozvánky a jejich 
distribuce, rozpočet akce) 

- realizace společných akcí (moderování, obsluha, fotodokumentace) 
- vyhodnocení společných akcí 
- společná setkávání s rodiči – pořádání besed a workshopů aj. 
Bc. Zdeňka Komůrková 

 

 

 

Náš redakční tým se setkává 2x za měsíc. Vedou ho děvčata z I. a II. 
stupně. Cílem klubu je: zlepšit psaný a verbální projev žáků, posílit 
sebevědomí žáků, nést zodpovědnost za úkol svěřený týmem, 
schopnost zaujmout osobní postoj a obhájit ho, vyhledávat a ověřovat 
informace, zvýšit zájem o aktuální témata, zvýšit počítačovou 
gramotnost, rozvíjet komunikační dovednosti. 
Hlavní program a jeho možné aktivity: 
pravidelné vydávání školního časopisu, publikování akcí projektu na 
webových stránkách, založení FB projektu, vyhledávání zajímavých 
témat a jejich zpracování, vyhledávání aktuálních palčivých témat a 
jejich zpracování, vedení či natáčení rozhovoru se zajímavou 
osobností (školní i mimoškolní prostředí), návštěva novináře, 
redaktora, fotografa apod., návštěva redakce novin. 
Bc. Zdeňka Komůrková 

 

 

 

Filmový klub probíhá na naší škole každý čtvrtek. 
Cílem klubu je: 
- zvýšit zájem o aktuální společenská témata 
- získat dovednosti v oblasti mediálních technologií (ovládat kameru, 
stříhat film, doplnit audionahrávkou) 
- zaujmout vlastní postoj k danému tématu, prezentovat ho a obhájit. 
Hlavní program a jeho možné aktivity: 
promítání dokumentárních filmů, aktivity k obsahu a problematice 
filmu, tvorba letáků k filmům, besedy s tvůrci filmu, návštěva kina, 
exkurze do televize, návštěva dokumentaristy, režiséra, fotografa, 
moderátora, aj. 
Bc. Zdeňka Komůrková 

 

 

 
 

Každý týden v úterý, 
máme ve škole kroužek bojová umění. 
Kryty, kopy, údery, 
učíme se plni nadšení. 
Do toho také poctivě cvičíme 
a naše těla tím velebíme. 
To vše stíhají naši třeťáci, 
budou z nich dobří karaťáci.  
Mgr. Karolína Bobková 

 

           



 

 

 

 
 

Pravidelně se scházíme každou středu od 12,45 - 13,45 h. Zájem 
o kroužek je velký, nyní už nás je 20 (děvčata z 3. - 5. ročníku). 
Nacvičujeme Country tance, Romské tance, malou choreografii Cha - 
cha a děvčata se moc těší na Zumbu. Pilně trénujeme, tance 
opakujeme, aby choreografie byly pěkně nacvičené. 
Mgr. Jana Siederová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Všechny vás zdraví děvčata z 2. C, z kroužku AEROBIC, který na škole 
pracuje od 3. ledna 2017. Scházíme se každé úterý a moc nás to baví. 
Učíme se různé kroky, cvičíme podle hudby  a máme co dělat, 
abychom to hodinu vydržely. Někdy spojíme naučené kroky do 
jednoduché sestavy a nechybí tam ani např. mambo nebo knee up. Už 
se těšíme na nákup různých pomůcek, jako např. bedýnky, činky atd., 
aby se naše cvičení trochu zpestřilo. Jestli nám to půjde dobře, 
naučíme se krátkou sestavičku a při nějaké příležitosti se vám 
ukážeme.  
Sportu zdar přejí děvčata z 2. C s paní učitelkou Mgr. Leonou Szabó 

 

 
 

Kroužek „Školní kapela“ probíhá pravidelně jednou týdně. Schází se 
nás asi 6 každý čtvrtek od 14 do 15 hodin. Snažíme se rozvíjet naše 
hudební znalosti a dovednosti. Pokoušíme se hrát na rytmické 
nástroje, bicí a klávesy. V současné době se věnujeme nácviku písně 
„Me tut užarav“. 
Mgr. Monika Bittová 

 

 

V tomto kroužku si děti užijí plno zábavy při hraní různých dětských 
divadelních her a pohádek. Hravou formou si osvojí spoustu říkanek a 
jazykolamů, naučí se mluvit zřetelně a také vystupovat před ostatními 
dětmi.  Pomocí dramatických her ztrácí zábrany a mohou tak upustit 
uzdu své fantazie a tvořivosti. Díky krátkým textům se naučí pracovat 
s hlasem, řečí a tělem.  Naučí se také základům dramatické výchovy a 
seznámí se s divadelním světem. Kroužek je proto vhodný i pro děti, 
které se stydí, jelikož se zde naučí, jak se prosadit. Náplní kroužku je i 
poutavé povídání o tom, jak vzniká divadelní představení a co se děje 
v divadelním zákulisí.  
Mgr. Lenka Nytrová 

           



 

Knižní veletrh- projekt GRAMMY 3. 3. 2017 

 

Dne 3. 3. 2017 navštívili naši žáci 6. B třídy na Výstavišti Černá 
louka v Ostravě knižní veletrh, kde byly představeny novinky a 
plno zajímavých titulů od nakladatelů všech žánrů z celé České 
republiky. Žákům se veletrh líbil i díky bohatému doprovodnému 
programu – snad nejvíce žáky bavilo rýžování zlata, které si měli 
možnost vyzkoušet. V rámci doprovodného programu byla 
vyhodnocena soutěž O nejhezčí básničku na téma „Zdál se mi 
sen“. Všechny básničky byly vystaveny a žáci s velkým zájmem 
pročítali vše, co bylo vytvořeno kamarády z jiných škol. Byl to 
fajn pohodový den. Mgr. Petra Lasotová 

 

"Jarní dílnička" - projekt GRAMMY 22. 3. 2017 
 

 

Dnešní deštivé odpoledne jsme s žáky z klubu - Škola jako 
centrum komunity a jejich rodiči strávili příjemným jarním 
tvořením. Slovy jednoho tatínka "bylo to úžasně jednoduché, pro 
nás dospělé"  mluví za vše :-) Děkujeme EU a KVIC Ostrava!  

Bc. Zdeňka Komůrková, 22. 3. 2017 

 

Festival JEDEN SVĚT DĚTEM - projekt GRAMMY 6. 4. 2017 

 

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 žáci z filmového klubu podnikli výlet do 
Ostravy – kina Art, kde probíhala projekce Jeden svět dětem. 
Zhlédli tyto dokumentární filmy: 

 Darované housle (24 min.) 
 Kimaru a kuřata (15 min.) 
 Bětka a chytré hlavičky (15 min.) 

Výlet se všem líbil a my opět děkujeme projektu GRAMMY za 
finanční podporu. Bc. Zdeňka Komůrková 

Knihovnice v klubu - projekt GRAMMY 3. 4. 2017 

 

Dne 3. 4. 2017 přijela za dětmi z čtenářského kroužku knihovnice 
paní Denisa Rytířová, která pracuje v Regionální knihovně 
Karviná – Mizerov na oddělení pro děti a mládež. Paní Rytířová 
vyprávěla žákům o životě v knihovně, co vše má jako knihovnice 
na starosti a jak je zajímavá její práce. Žáky nejvíce zaujala a 
zároveň překvapila celá řada doplňkových volnočasových aktivit, 
které se v knihovně realizují. Měli také možnost v průběhu 
besedy pokládat paní knihovnici dotazy, které usměvavá paní 
Rytířová ochotně zodpovídala. Byla to moc fajn akce a už se 
všichni těšíme, až v průběhu dubna zavítáme přímo do knihovny, 
kterou si žáci budou moct projít a prohlédnout. 
Mgr. Petra Lasotová, 3. 4. 2017 

           



Návštěva knihovny – projekt GRAMMY 26. 4. 2017 

 

Dne 26. 4. 2017 navštívili žáci z čtenářského kroužku Regionální 
knihovnu v Karviné – Mizerově. Úžasná paní knihovnice Denisa 
Rytířová provedla žáky celou budovou knihovny, vysvětlila jim, jak 
se knihy v jednotlivých odděleních zařazují a jakým způsobem se 
realizují v knihovně výpůjčky. Žáci si zvědavě prohlíželi různé knižní 
tituly. Jejich pozornost upoutaly i deskové hry, kterými knihovna 
disponuje. V průběhu celé exkurze žáci mohli pokládat dotazy na 
paní knihovnici, která s úsměvem na tváři ochotně odpovídala. 
Bylo to bezva dopoledne, které jsme si všichni krásně užili. 
Poděkování patří paní knihovnici, díky které celou akcí i přes 
chladné a deštivé počasí provázela příjemná nálada. 
Mgr. Petra Lasotová 

Návštěva dokumentaristy, novináře, režiséra 2. 5. 2017 

 

Dnes jsme v rámci projektu GRAMMY přivítali Mgr. Marka Hýžu, 
dokumentaristu, scénáristu, režiséra, se kterým jsme strávili 
hezké odpoledne. Dověděli jsme se plno zajímavých informací. 
Moc děkujeme a těšíme se na příště! 
Bc. Zdeňka Komůrková, 2. 5. 2017 

"Den Matek aneb společné tvoření" - projekt GRAMMY 10. 5. 2017 
 

 

 
Další hezké odpoledne strávili žáci z klubu - Škola jako centrum 
komunity, tvořením. Spolu se svými rodiči vyráběli náramky, 
korálky, dokonce i prsteny. Opět děkujeme EU a KVIC Ostrava! 
Bc. Zdeňka Komůrková, 10. 5. 2017 

Návštěva divadelního představení - GRAMMY – čtenářský kroužek 11. 5. 2017 

 

Dne 11. 5. zavítali žáci z čtenářského kroužku do Městského 
domu kultury Karviná, kde představilo své představení „Poslední 
trik Georgese Mélièse“ Divadlo Drak z Hradce Králové. Tato 
divadelní inscenace byla inspirována pozoruhodným životním 
příběhem a dílem průkopníka kinematografie Georgese Méliése. 
Žáci se dostali do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. 
Mgr. Petra Lasotová, 11. 5. 2017 

Burza práce - projekt GRAMMY 26. 5. 2017 

 

V pátek 26. 5. 2017 pořádala naše škola Burzu práce v rámci 
projektu GRAMMY. Žáci se seznámili s odbornými profesemi, 
které by je mohly nasměrovat k jejich budoucím povoláním, 
jako jsou strojní mechanik, obráběč kovů či elektrikář. Pod 
vedením odborníků ze Střední školy Bohumín si žáci mohli 
prakticky vyzkoušet např. řezání závitů, výrobu kleští, 
praktickou ukázku a funkce částí spalovacího motoru a také 
výrobu prodlužovacích přívodů. Chtěli bychom tímto 
poděkovat Střední škole Bohumín za součinnost a ochotu 
podílet se na této akci. Mgr. David Ryška 

 

 

 
           



akce školy 

 

 

 

První vysvědčení 1. A - 31. 1. 2017 

 

 

 

V lednu se naši prvňáčci dočkali svého prvního 
vysvědčení. Všichni byli spokojeni a těšili se, až se 
pochlubí doma. 

Mgr. Iveta Ondruchová 

 

Pasování na čtenáře v 1. A – leden 2017 

 
 

V lednu dostali naši prvňáčci Slabikáře a stali se z nich 
opravdoví čtenáři. Ať se jim ve čtení daří a přečtou 
mnoho knížek. 

Mgr. Iveta Ondruchová 

 

 

Sněhulák naruby ŠD, 2. 2. 2017 
 

 

 
 

Využili jsme krásného zimního počasí a šli stavět sněhuláky. 
 
Bc. Zdeňka Komůrková,  
Jana Andrejkovičová 
 

 

 

            

Rubrika „AKCE ŠKOLY“ Vám přinese výčet těch nejzajímavějších akcí, které na naší škole proběhly. 

Všechny akce můžete sledovat na našich webových a FB stránkách. Dejte nám „LIKE“ a budete vědět 

všechno hned   



 

Sbírka víček pro Kačenku 
 

 
 

 
Celá školní družina se zapojila do sběru víček pro 
nemocnou Kačenku. První várka odeslána 25. 11. 2017. 
Přidáte se? Víčka můžete přinést do školní družiny  
 
Bc. Zdeňka Komůrková,  
Jana Andrejkovičová 

Den off-line 10. 2. 2016 

 
 

Dne 10. 2. 2017 se žáci naší školy zapojili do Dne off-
line. Co to znamenalo? Po celý den jsme se snažili 
vydržet bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. 
Že je to nepředstavitelné? Podívejte se, jak jsme celý 
den strávili ve fotogalerii. Ráno jsme si přečetli denní 
tisk, zkoušeli jsme psát na starém psacím stroji, psali 
jsme přes kopírák, zkoušeli jsme se dorozumět a 
předat si vzkaz pomocí morseovky. A co sms v ten 
den? Místo textovek nám posloužily papírové 
vlaštovky, které jsme si vyrobili a nebyl pro nás ani 
problém poslat vzkaz v lahvi – snad někam doplul  v 
závěru dne jsme odnesli dopis, vlastnoručně napsaný 
na psacím stroji, na poštu a ten pak putoval jednomu 
z organizátorů tohoto skvělého dne do Trutnova. 
Mgr. Petra Lasotová

 

Den dětí na Družbě 1. 6. 2017 
 

 

 
Ve čtvrtek 1. června 2017 se v areálu naší školy uskutečnily 
oslavy Dne dětí. Pořádajícími organizacemi byly:  
Statutární město Karviná, Městská policie Karviná, Sociální 
služby Karviná, Slezská diakonie, Sdružení Romů Severní 
Moravy a samozřejmě ZŠ a MŠ Družby. 
Od 14:00 hod. se mohli žáci, jejich rodiny i kamarádi zapojit do 
oslav sledováním kulturního programu a následně ověřením 
svých dovedností na různých stanovištích, které pro ně 
pořadatelé připravili. 
Ing. Marie Cudráková 

 
 

 
           



 

žák.parlament 

 

 

 

 

 

Hlavní náplní a činností ŠŽP je: 

- zapojení žáků do života školy 
- učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým 
- spolupodílení se na dodržování pravidel školy 
- vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy 
- připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku 
- organizace školních akcí a soutěží 
- seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc 
- aktualizace informací o ŠŽP na nástěnce a webových stránkách 
  

Zasedání parlamentu: 

- konají se 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni 

- řídí předseda a koordinuje koordinátor 

- účastní se alespoň jeden zástupce za třídu 

- jsou dokumentována zápisem 

  

 

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU (ŠKOLNÍ ROK 2016/2017) 

Předseda    Soňa Peterová, 9. A 
1. Místopředseda   Kristián Derík, 9. A 
2. Místopředseda   Nikola Giňová, 8. B 
 
Členové:    Zástupci: 
3. A – Michaela Giňová,   Vanesa Slepčíková 
3. B – Michal Szakacs,   Jenifer Pechová, Rozálie Siváková 
4. A – Koloman Balog,   Damian Melichárek, Marie Kiššová 
4. B – Natálie Knýblová,   Natálie Pechová, Kristián Makula 
5. A – Samuel Slepčík,   Milan Žiga, Etela Pechová 
5. B – Nikola Siváková,    Eleonora Kandráčová, René Balog 
6. A – Marek Šabacký,   Zuzana Lavuová, Denisa Cinová 
6. B – Zdeněk Pecha,   Aleš Ferko, Růžena Tokárová 
7. A – Matěj Tulej,   Daniel Grunza 
7. B – Dominik Pačan,   Miroslav Kirvej 
8. A – Dominik Kováč,   Roland Balažovič 
8. B – Nikola Giňová,   Alex Šandor 
9. A – Kristián Derík,   Soňa Peterová, Nikolas Moskal 

 

Mgr. Petr Krol 

 

           



 

Den v černém 10. 2. 2017 

 
 

Dne 10. 2. 2017 se uskutečnil „Den v černém“ pořádaný 
školním žákovským parlamentem. Tato akce byla soutěžní 
a kritériem byl co nejvyšší počet černého oblečení na třídu 
resp. na žáka. Zvítězila třída 9. A, druhé místo obsadili žáci 
5. A a třetí místo si rozdělily třídy 3. A a 7. B. 

Mgr. Petr Krol, 10. 2. 2017  

 

Turnaj ve stolním tenise 3. 3. 2017 

 

 

 
Dne 3. 3. 2017 se v prostorách malé tělocvičny naší školy 
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, 
příspěvková organizace uskutečnil turnaj ve stolním tenise 
pořádaný školním žákovským parlamentem. Turnaje se 
zúčastnilo celkem šestnáct žáků druhého stupně. Do 
semifinálových utkání se probojovali Július Balogh z 8. B, 
Dominik Kováč, Nela Laliková a Nikolas Paulovič, všichni 
z 8. A. O vítězství si zahráli v dramatickém boji první dva 
zmínění a z výhry se nakonec radoval J. Balogh. Třetí místo 
obsadila N. Laliková, která dokázala přehrát N. Pauloviče a 
překvapila tak všechny přítomné. Nutno dodat, že tyto 
zápasy nepostrádaly velmi vysokou kvalitu hry. 
Mgr. Petr Krol, 3. 3. 2017 

 

Den učitelů 28. 3. 2017 

 

 

 

Dne 28. 3. 2017 se v naší škole vyměnily role. Tedy ne tak 
docela. Učitelé sice zůstali učiteli, ale žáci druhého stupně 
si po roce opět vyzkoušeli, jaké to je stát před tabulí a učit 
své mladší spolužáky z prvního stupně. Organizaci akce si 
vzal na starosti školní žákovský parlament. 

 
Mgr. Petr Krol, 28. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 
           



Něco po zasmání 

 

 

 

 

 
           



křížovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajenka:___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od září budeme do svého týmu přibírat nové členy, budete včas informováni. Odpočiňte si a užijte krásné letní prázdniny! 
Za náš redakční tým: 
Emílie Tomesová (3. A) 
Denisa Portelekyová (4. B) 
Natálie Knyblová (4. B)  
Kristýna Knyblová (9. A) 
Soňa Peterová (9. A) 
 
Prameny: 
http://www.winnersbook.cz/antistresove-omalovanky-ke-stazeni-zdarma/ 
http://moravskoslezsky.kdu.cz/okresy/karvina/aktuality/mgr-andrzej-szyja 
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