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Ve středu 1. září byl na naší škole

zahájen nový školní rok.

Slavnostního zahájení na školním

hřišti se spolu s dětmi, rodiči

prvňáků a pedagogy zúčastnil i

primátor města Opavy Tomáš

Navrátil. Ředitel školy a primátor

přivítali po prázdninách žáky i

zaměstnance a popřáli všem

úspěšný vstup do nového školního

roku. Následně Tomáš Navrátil

obdaroval prvňáky, kterým jistě

dárky udělaly radost. A co pro ně

znamená nástup do školy?

OBROVSKÝ SKOK ☺☺ !

Nový školní rok byl slavnostně zahájen!

Zatímco pro lidstvo je to malý krok, 

pro prvňáky je to obrovský skok!



Milý čtenáři,

ráda bych Vám představila nové a letošní

první naše školní noviny. Jak dobře víte,

na naší škole vychází časopis HOP, který

je běžně vydáván jako čtvrtletník. Chtěli

jsme se posunout dál a taky jsme chtěli

častěji vás informovat o dění na naší

škole. Tak jsme se rozhodli, že noviny

budou nejlepším řešením a budou

vycházet jednou měsíčně. Nové číslo se

vždy objeví v prvním týdnu následujícího

měsíce. A proč se se naše noviny jmenují

“Engliška LIFE“? Protože Engliška, to

jsme my všichni tady na škole a LIFE to

je náš celý svět.

Ahojte Englišáci!

Přečkali jsme dva komplikované školní roky, kdy nás sužovala

pandemie COVID-19 a snad už to nejhorší máme za sebou.

Tak vzhůru za novými dobrodružstvími, výlety, soutěžemi a

úspěchy. V tomto čísle se dočtete, jak naši spolužáci prožili

letní kempy, slavili sportovní úspěchy, absolvovali školy v

přírodě, různé výlety. Také to, jak naši spolužáci v

koronavirové době tvořili básně, povídky, jak se dařilo našemu

školnímu časopisu v krajském finále a kam se probojoval náš

letní film. A čím začneme? Srpnovým dobrodružstvím na

letních kempech.

V rámci projektu MŠMT a pod organizační taktovkou Asociace školních sportovních klubů ČR se u nás

realizovaly dva letní kempy. Čtyřicítka dětí prvního a druhého stupně absolvovala v polovině srpna dvě

pětidenní soustředění. Holky a kluci prošli zábavnou formou programy volnočasových a vzdělávacích

aktivit. Mladší děti propojily nastavené aktivity tematicky s olympijskými hrami v Tokiu a sedmou velmocí,

kterou reprezentují média. V rámci sportovních aktivit děti hravou formou soutěžily v disciplínách

Olympijského víceboje, absolvovaly atletickou průpravu a vyzkoušely si většinu míčových her. V mediální

oblasti si prošly televizní školou, ve které si před kamerou vyzkoušely, jak se dělají reportáže, rozhovory,

ankety a zpravodajství. Dále si užily animační program v Domě umění, dendrologickou stezku a

vyvrcholením kempu pro nás všechny byla beseda s účastníkem olympijských her v Tokiu – opavským

basketbalistou Jakubem Šiřinou. Starší děti druhého stupně v průběhu týdne poznávaly pamětihodnosti,

zvláštnosti a zajímavosti v okolí svého bydliště. Navštívily např. zámek Hradec nad Moravicí, unikátní

stavbu Weisshuhnův kanál a hlavu si trochu zamotaly v kukuřičném bludišti. Své volnočasové aktivity

rozvíjely hlavně ve sportovních, tanečních, pohybových a rukodělných aktivitách. Z těchto aktivit jmenujme

míčové hry, atletické disciplíny, kolo, cvičení s hudbou, plavání, práce s přírodním materiálem. Děti si oba

kempy moc užily a jejich spokojenost byla veliká.



Testování bez ztráty kytičky – v tomto případě žáka ☺!

V polovině září vyrazili naši šesťáci a

sedmáci na každoroční cyklistický kurz.

Cílem byl Budišov nad Budišovkou a hned

první den dostali pořádně zabrat. Cesta

byla náročná a nekonečná, ale všichni

statečně šlapali do pedálů a nedali se

odradit ani dlouhými táhlými kopci, které

občas vyloudily na jejich tvářích úšklebek.

Každý den všichni jezdili jako draci, v

kempu si užili spoustu legrace, soutěží,

pestrého počasí od sluníčka přes chladné

noci, ale všechno jako praví sportovci

zvládli. Bylo to super!

Tak první krok v novém školním roce máme za sebou. Vlastně

druhý. Po slavnostním zahájení jsme se všichni vydali na povinné

antigenní testování. Někdo ho absolvoval v školní družině, někdo

ve škole a někdo třeba úplně jinak. Jedna výjimka tady byla.

Prvňáci si testování užili, až druhý školní den. A jak to dopadlo?

Perfektně. Všichni jsme zdraví, vždyť jsme taky sportovci ☺. A

hlavně, ať to vydrží celý školní rok a vlastně, ať to vydrží už

napořád.

TOUR de Budišov se vydařila

Zajímavý výlet absolvovali kluci a holky „Klubu

nadaných dětí“. Jejich cílem byla Sosnová, kde

sídlí firma VITAMINÁTOR. Děti se seznámily s

tím, jak se vyrábí přírodní ovocné a zeleninové

šťávy a přesnídávky. Následně si prošly „Sadařovu

naučnou stezku“, kde se ovoce pěstuje. Zajímavé

bylo také povídání o včelách, krtkovi i rybách.

Součástí exkurze bylo i dovádění v lanovém centru.

Nakonec si děti opekly špekáčky.



Super besedu absolvovali naši

žáci a žákyně sportovních tříd.

Naši školu navštívila šestice

atletických reprezentantů České

republiky. Mladým sportovcům

se představili běžci středních a

dlouhých tratí Vendula Hluchá,

Hakim Saleh, Lukáš Hodboď,

Jan Friš, Damián Vích a Jan

Sýkora. Tato mladá parta už

naši vlast reprezentovala na

světových a evropských

šampionátech.

ENGLIŠKA LIFE

Vybojovali navíc nespočet medailí na republikových mistrovstvích a nasbírali početnou sbírku tuzemských

mistrovských titulů. Ve venkovním sportovním areálu tak mohli vyprávět o svých sportovních začátcích,

velkých soutěžích a svých vítězstvích. Beseda měla velký úspěch u všech našich žáků, kteří zahltili

přítomnou šestici reprezentantů různými dotazy.

Beseda s atletickými reprezentanty

Na začátku školního roku odjely

děti 4. A a 2. B na školu v přírodě.

Byly na Kopřivné na chatě Maja.

A jaký program je čekal? Děti se

staly UFONY z planety BETA a

jejich cílem bylo zachránit

Modrou planetu. V týdnu

prozkoumávaly prameny Bílé

Opavy, Praděd a Petrovy kameny.

Za všechny hry a mise získávaly

týmy „betony“, za které si na

závěr na jarmarku všichni

nakoupili spoustu odměn.

Na konci září se čtvrťáci a páťáci vydali do

Olomouce, kde byla jejich cílem Pevnost

poznání. V expozicích se hravě seznámili

s historií, vědou, přírodními jevy a

zákonitostmi. Modely a přístroje prozkoumali

a s podporou studentů fakulty si je také

vyzkoušeli. Užili si také digitální planetárium

a program Živá sluneční soustava a Navrhni si

svoje město. A potom se vydali k slavné kašně

v centru města, orloji a památce UNESCO –

Sloupu Nejsvětější Trojice.

Čtvrťáci a páťáci dobyli Pevnost poznání

Ufoni z planety BETA zachránili modrou planetu



Dvě medaile do pokladnice úspěchů

českého týmu a ZŠ Englišova přidal

Vojtěch Stypa (2006). Stříbrný kov

získal ve sprintu na 60 m (7,25) a

v běhu na 100 m př. (13,87) doběhl

na bronzové příčce. Na pěkném

devátém místě skončil v běhu na 800

m Tomáš Jasník (2009) v čase

2:30,84. Kvalitní výkony také

předvedli Markéta Bugárová (2006)

ve sprintu na 60 m (finále „B“) a

Max Kavecký ve skoku do dálky.

Dvě medaile přivezli z Republikového finále Olympijského

víceboje (OVOV) základních škol ČR naši mladí vícebojaři. V

Brně hájili naše barvy Bartoloměj Valtr, Bruno Kern, Kryštof

Kern, Max Martiník, Karin Kalavská, Marie Mlýnková, Karolína

Wanke a Eliška Macíková. Zlatou medaili mezi chlapci v ročníku

2009 vybojoval Kryštof Kern a bronzovou medaili získal jeho

bratr Bruno Kern. Na 12. místě skončila Karin Kalavská (2009) a

na 13. příčce se umístila Eliška Macíková (2011). V jedn.

disciplínách Karin Kalavská vyhrála švihadlo a hod míčkem,

Karolína Wanke (2010) zvítězila v míčku a třetí skončila v

driblinku, Marie Mlýnková (2009) doběhla ve sprintu na 60 m

třetí a v běhu na 1 km na čtvrtém místě.

Sedm medailí vybojovali na

Evropských atletických hrách

mládeže naši mladí atleti. V barvách

české reprezentace prokázali

výbornou připravenost a dobře

načasovanou formu. Nejvíce se

dařilo Štěpánu Bednářovi (kategorie

ročník 2007), který zvítězil ve

sprintu na 60 m (7,52), běhu na 100

m př. (13,88) a v běhu na 300 m

skončil na třetím místě (37,84).

Stříbrné medaile vybojovali Laura

Burešová (2007) v běhu na 100 m př.

(14,92) a Josef Šindelář (2006)

v hodu oštěpem (59,07).



Kultura
Školní časopis bude obhajovat tři stříbrné medaile!

Postoupili jsme na filmový festival „FestDen!

Velkou radost nám udělala zpráva, že náš společný letní film „Moje místo mezi kamarády“ byl vybrán

na celostátní filmový festival „FestDen“. A jak se tam probojovali? Naše filmová prvotina byla přihlášena

do celostátní soutěže „Pražský filmový kufr“ a odborná porota náš snímek zařadila mezi TOP pět nejlepších

filmů. Díky tomu byl nominován na filmový festival „FestDen“, který se uskuteční dne 6. listopadu v Praze.

A tam se dozvíme výsledky. A jak film vzniknul? Náš filmový snímek je kombinací dokumentárního filmu a

reportáže. Byl natočen na letním atletickém soustředění žáků naší školy. Soustředění nebylo jen atletické, ale

také mediální. Běhali jsme, sportovali, točili různé záběry, hráli hry a dozvídali jsme se spoustu zajímavých

informací. Na kempu jsme se naučili pracovat s mikrofonem a vystupovat před kamerou, což nám bylo

velkou pomocí při natáčení filmu. Tak držte nám palce, ať to vyjde! Sofie Gebauerová, 6. S

Tři stříbrné příčky bude obhajovat v listopadovém finále

celostátní soutěže školních časopisů náš časopis „HOP“.

Krajské kolo se konalo letos v září netradičním způsobem,

pořadí se nevyhlašovalo, pouze se vybíraly nejlepší časopisy

pro republikové finále. V minulém roce jsme krajské kolo

vyhráli a ve finálovém klání jsme obsadili druhé místo v

celkovém pořadí, druhou příčku obsadila naše titulní strana a

druhé místo jsme také získali za grafickou úpravu. A kdo se

postaral o úspěch našeho časopisu? Školní redakci tvoří

redakční, výtvarné, grafické, fotografické a literární oddělení.

Redakci tvoří šéfredaktorka Sofie Gebauerová a redaktorky

Kristýna Šindelářová, Daniela Pařízková, Eliška Šindlerová a

řada dalších dopisovatelů, editorů, grafiků, fotografů a literátů

z prvního stupně.

A co všechno umí? Pracovat s fotkami, psát a vymýšlet texty nebo graficky upravovat stránky. A komu to

nejvíce šlo? Skvělí byli Lukáš Vaida, Ondra Mik, Timothy Hermsen, Julinka Ratajová, Zuzanka

Monczmanová, Zuzanka Sýkorová, Terezka Wittková, Nikol Barešová, Lucie Kavanová, Elenka Balcarová,

Eliška Babicová, Robert Gilík, Michal Matula a Matyáš Spáčil.



1. DDM Týn nad Vltavou – soutěž „Ve víru vody“, 1. místo, Čestné uznání

2. MK Šumperk – festival „Město čte knihu, 1. místo

3. Městská knihovna Náchod – literární soutěž „Soutěž pro děti a dospělé“, 1. místo

4. Jihočeská knihovna České Budějovice – festival „Jihočeský úsměv“, Čestné uznání

5. Městská knihovna Dobříš – soutěž „Boží /JAKO/ Božena“, 2. místo

6. DDM Kostelec nad Orlicí – literární soutěž „Všude dobře, doma nejlépe“, 2. místo

7. Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě – literární soutěž „Zavřená divadla“, 3. místo

Kdy jsi začala psát povídky?

Své povídky jsem začala psát ve třetí třídě. Začala jsem psát tehdy, když mě a mojí kamarádku Kiki

v družině oslovil pan vychovatel Drahomír Streit. Řekl nám, že vede ve školní družině Mediální kroužek a

zeptal se nás, jestli se nechceme přidat.

Co tě na tom nejvíce baví?

Na psaní mě baví to, že se můžu přenést do své fantazie a psát i o věcech, které nejsou v reálném životě

možné.

Jak velkou radost máš z ocenění?

Velkou. Myslím si, že každý by byl rád, že někdo ocení jeho práci a jsem moc ráda, že se lidem moje

povídky líbí.

Které tě nejvíce těší?

Jsem ráda za všechna svá ocenění. I když jsem získala i první místa, tak stejně mě úplně nejvíce těší moje

úplně první ocenění a to 2. místo v Dětské novinářské soutěži Domů děti a mládeže Vratimov.

Kterou svoji povídku máš nejraději?

Jedna z mých oblíbených povídek je Báječná dovolená, u které jsem získala své první ocenění. Mám ráda

všechny své povídky, protože každá je něčím jiná. Nejraději se vracím ke čtení povídky Důvěřuji ti - ta je o

dívce jménem Mery, jejím koni Bleskovi a zradě kamarádky.

Co by jsi v budoucnu chtěla dělat?

Vůbec netuším ☺. Sním o několika rozdílných kariérách. Chtěla bych být herečkou nebo spisovatelkou

nebo pracovat na statku. Chtěla bych jednou napsat vlastní příběh, který by někdo zfilmoval a já bych si

v něm mohla třeba i zahrát.

Jsme rádi, že můžeme napsat o naší spolužačce

Sofií Gebauerové. Proč? Protože je výborná

kamarádka a navíc spisovatelka. Už dva roky píše

různé povídky, pohádky a příběhy. Nejenom, že

jsou krásně, ale získává spoustu ocenění po celé

republice. Taky moc pěkně píše do časopisu. Tak

jsme ji dali pár otázek, které nás zajímaly.



COVID – 19

Liliana Šinová

V lese řádí kůrovec,

všude samá souška.

Ve městech zas viróza,

je to těžká zkouška.

Až u ohně budeme sedět 

v kroužku,

vzpomeneme s nostalgií,

kdo měl jakou roušku.

Byly různých velikostí,

měly hezké vzory,

v ulicích jsme potkávali

maskované tvory.

Do školy jsem se těšila moc,

myslela jsem na ni celou 

noc.

Nuda v karanténě

Jan Híreš

Venku zuří korona,

my musíme být doma.

Doma je však velká nuda,

čekám, až se otevře škola.

Škola je až za měsíc,

co mám doma dělat víc?

Můžu dělat spoustu věcí,

musím si na nějaké 

vzpomenout přeci!

Už vím! Můžu si hrát, 

tvořit nebo malovat...

Ten čas uplyne jako voda

a po dlouhé době,

opět začíná škola.

Korona

Eliška Borunská

Korona virus přišel,

všechny marody si našel.

Onemocněla i babička,

začala jí bolet hlavička.

Potom přišel kašel,

také dědečka si našel.

Lékaři mají protilék,

babí a děda jsou zase zpět.


