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FLORIÁNEK 
ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY FLORIÁNA BAYERA KOPŘIVNICE 

 

Florián Bayer 

Čestný název 

školy: Základní 

škola Floriána 

Bayera 

ALENA JIŘÍČKOVÁ 

Od 1. 7. 2014 nese naše škola 

oficiálně česný název podle 

osobnosti kopřivnického rodáka 

Floriána Bayera.  

 

Tento pokrokový učitel se do 

historie národa zapsal především 

svým obdivuhodným vztahem 

k handicapovaným dětem a láskou 

ke své rodné zemi a k pravdě. 

  

Na stránkách našeho školního 

časopisu vás budeme pravidelně 

seznamovat s životem tohoto 

předčasně zesnulého učitele, 

vlastence a spoluzakladatele 

Vědecké společnosti pro výzkum 

endemické degenerace na Lašsku 

a Valašsku, který je uznávaným 

průkopníkem a zakladatelem 

speciální pedagogiky a 

pomocného školství v našem 

regionu. 

 

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice 

NAŠE ŠKOLA 

RED. 

Naši školu charakterizujeme ve Školním 
vzdělávacím programu „Učíme se pro život“ 
jako: 
 
„Škola s místem pro všechny“ – jsme škola 
inkluzivní 
 
Plně respektujeme rovnost ve vzdělávání. Do školy 
jsou přijímáni a v ní vzděláváni, na základě principů 
společného vzdělávání, žáci v běžných třídách 
školy i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Využíváme podpůrných opatření, speciálních 
metod, pomůcek i postupů při výuce všech žáků. 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 
individuálně integrováni v běžných třídách nebo 
vzděláváni v samostatných třídách pro žáky 
s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení.  
 

Cílem je tedy vždy dosažení co nejvyšší 
možné úrovně základního vzdělávání 
s přihlédnutím k možnostem a 
schopnostem jednotlivých žáků. 
Zapojujeme dlouhodobě i naše žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami do 
společných projektů, akcí, soutěží, do 
společného vzdělávání, setkávání a 
poznávání s ostatními žáky školy, se žáky 
všech typů škol města, okresu, kraje i celé 
republiky.  
A to je přece inkluze v plném slova 
smyslu, je to společné vzdělávání, 
setkávání a poznávání dětí zdravých i dětí 
s určitým handicapem, jen je 
uskutečňováno způsoby metodami a 
formami, které dětem v naší škole vyhovují 
a zažívají při nich pocit úspěchu a 
spokojenosti. 
 

V TOMTO VYDÁNÍ 

NAROZENINY 

RECEPT 

ROZHOVOR S PANÍ 

ŘEDITELKOU 

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ. 
KOMIKS 
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ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 

Romano suno – romský sen 

Literární a výtvarná soutěž 

Vítězný příspěvek 
RED. 

E FAMELIJA – E FAJTA 

Amari fajta hin bari. Patrinel andre 

late e baba, o papus, o bačis, e bibi, 

o phral, e phen. Andre amari fajta 

džanen te bašavel. Rado pes 

bavinen a khelen. Phiren pal o 

mulatšagi the o zabavi. Phiren pal o 

romane festivali. Miri daj th o dad 

man lidžan, kaj peske te kerav o 

papiris andro vast. Palist miri fajta 

avela barikani, hrdo, že lengri čhaj 

dokerdža e škola. Vaš koda sar man 

avela mire čhave sikhlon avri. 

Kerava, kaj mire čhave te sikhlon 

avri. Kaj pre amende, pro Roma na 

dikhenas, kaj na kamas te sikhlol, 

hoj nič na džanas te kerel.  

Kamav miri fajta, bo likeren 

jekhetane. 

 

 
Příspěvek napsaly: 

Kateřina Ferencová – 7. ročník 

Barbora Horváthová – 6. ročník 

Základní škola Floriána Bayera, 

Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková 

organizace 

Rodina - rod 

RED: JAN MILAS 

Rodina – rod 

 

Naše rodina je veliká. Patří do ní 

babička, děda, strýc, teta, bratr a sestra. 

V naší rodině umí hrát na hudební 

nástroje. Rádi se baví a tancují. Jezdí na 

oslavy a zábavy. Jezdí po romských 

festivalech. Mí rodiče mě vedou 

k tomu, abych se vzdělávala a měla na 

to papír. Potom bude moje rodina 

pyšná, hrdá, že jejich dcera dodělala 

školu. Proto, až budu mít své vlastní 

děti, budou se učit. Budu dělat vše 

proto, aby se mé děti vyučily. Aby na 

nás na Romy nenahlíželi, že se 

nechceme učit, že nic nedokážeme.  

 

Mám ráda svou rodinu, protože drží 

pospolu. 

RED: ALENA JIŘÍČKOVÁ 

V tomto školním roce se žákyně naší školy 

pod vedením paní asistentky Evy Demové 

zúčastnily literární a výtvarné soutěže 

Romano suno – romský sen. Za výborné 

umístění všem srdečně blahopřejeme. 

 

3. místo v kategorii pro žáky 7. – 9. ročníku 

získaly Kateřina Ferencová a Barbora 

Horváthová. 

 

3. místo a speciální cenu ve výtvarné části 

soutěže v kategorii pro 4. – 6. ročník získaly 

Andrea Ferencová, Adriana Gabčová, 

Gabriela Kotlárová, Barbora Horváthová a 

Kateřina Ferencová. 

 

Nová škola již od roku 1997 vyhlašuje několik 

témat, která literárně a výtvarně zpracovávají 

účastníci ve věku od šesti let i dospělí. 

Všechny texty byly napsány v romštině, ačkoli 

tou se píše opravdu jen zřídka. Romano suno 

je totiž soutěž, jejímž smyslem je právě 

podpora romštiny, té mluvené i té psané. I 

když si Romové udrželi i mimo svou rodnou 

vlast romštinu tisíce let, v posledním půlstoletí 

přibývá v Česku stále rychleji počet romských 

dětí, které se romsky nenaučily. Psaná forma 

romštiny nebyla dříve rozšířená vůbec, 

zatímco dnes jsou sice desítky knih 

v romštině, ale ty se dostanou jen k malé části 

Romů. 

 

Žákyně s diplomy 

 

Oceněná výtvarná práce 

 
 

POZOR!  

Uvítáme vaše návrhy na obsah našeho školního časopisu. Můžeme zveřejnit 

vaše povedené projekty, obrázky, články, básničky, hádanky, komiks, atd.  
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ROZHOVOR 

S paní ředitelkou Mgr. Vlastou Gerykovou 

RED: SIMONA FIALOVÁ  

VERONIKA BITTNEROVÁ 

V tomto rozhovoru bychom vám chtěli blíže 
představit naši paní ředitelku, která je duší i 
hybatelem různých změn na naší škole. Proto 
jsme jí položili několik otázek. 
 

Dobrý den, paní ředitelko, zajímalo by nás, 

jak dlouho už jste na této škole? 

Na této škole jsem od září roku 2012, to 

znamená, že mám letos soukromé desetileté 

výročí na této škole.  

 

Jak se Vám tady líbí? 

Ve škole se mi moc líbí, práce mě baví. Baví mě 

učení, ředitelování i příprava programů, projektů 

a akcí pro žáky. Líbí se mi, když jsou žáci aktivní 

a zapojují se do různých projektů. Když vidím, že 

se žáci vzdělávají, snaží se a pracují na sobě i 

na reprezentaci naší školy, když se žáci chovají 

hezky a slušně k sobě navzájem i k vyučujícím, 

tak mám z této práce radost. 

Co se tady změnilo za tu dobu, co jste zde? 

Za dobu mého ředitelování se změnilo hodně 

věcí. Původně šedivá školní budova má dnes 

novou fasádu. Fasádě dominuje logo naší školy 

– rozevřená ruka s lipovým listem v dlani – který 

pro naši školu výtvarně zpracoval ilustrátor pan 

Adolf Dudek z Frenštátu pod Radhoštěm. Máme 

nová okna, novou elektroinstalaci. Změnila se i 

vnitřní výzdoba školy, takže dnes škola působí 

mnohem radostněji a veseleji. Vybudovali jsme 

také novou školní přírodní a výukovou zahradu 

„U Floriánka“. 

 

Získali jsme hodně nových titulů. Máme titul 

„Světová škola“ za globální a rozvojovou 

výchovu, titul „Ekoškola“ a titul „Etická škola“ za 

etickou výchovu, kterou učíme od 4. – 9. třídy. 

Také jsme r. 2014 získali čestný titul Základní 

škola Floriana Bayera. 

 

Jak nejraději trávíte volný čas? 

Práce je zároveň i mým koníčkem, takže velkou 

část svého volného času věnuji práci. Moc ráda 

čtu – čtení je mou oblíbenou činností a těším se, 

až budu mít víc volného času k přečtení více 

knih. Také ráda píšu básničky. Ráda si zahraju 

stolní tenis a dříve jsem hrávala volejbal. Když 

můžu, tak se snažím hýbat a zasportovat si. 

 

Máte nějaké domácí zvířátko? 

Mnoho let jsme měli pejska, ale ten před 

nedávnem zemřel stářím. Dnes máme doma jen 

andulku. 

 

 Jaký je Váš oblíbený recept, který bychom 

mohli zveřejnit a vyzkoušet? 

Podělím se s vámi o velmi jednoduchý a rychlý 

recept na nepečený třepaný dort. 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 
zdraví a úspěchů i do dalších let. 

 

Nepečený třepaný dort 

RECEPT 

Nepečený třepaný dort podle 

paní ředitelky 
 

RED: SIMONA FIALOVÁ A VERONIKA BITTNEROVÁ 

 

Co budeme potřebovat? 

- dortový korpus 

- 2 ks smetany ke šlehání 

- 2 ks mandarinkové kompoty 

- 2 ks pudink dr. Oetker Creme Olé 

 

Postup přípravy:  

Smetanu, kompoty a pudinkový prášek vložíme do 

uzavíratelné misky, kterou řádně uzavřeme a intenzivně 

třepeme, dokud směs neztuhne. Hotovou směsí potřeme 

korpus a můžeme hned servírovat. 
 

ZIMNÍ HÁDANKY PRO KAŽDÉHO 

 
 
Bez barev a bez palety 
na zdech kreslí bílé květy 
jeden známý malíř 
nechce za to ani halíř 
 
 
Stojí stojí hrdina 
chlubně břicho vypíná 
přijde-li však na něj slunce 
roztaje jak zmrzlina 

 
 
Lehká jako peříčko 
nemá ráda teplíčko 
Tančí něžně snad i lehce 
roztát v kapku vody nechce 
Potká-li své sestřičky 
svět je bílý celičký 
 
 
 
Co roste směrem dolů?  
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NAPSAL A NAKRESLIL: DENIS GŘES 
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NAPSAL A NAKRESLIL: DENIS GŘES 
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SLAVÍME  

Narozeniny v lednu, v únoru a v březnu 

RED. 

V lednu oslavili narozeniny tito žáci: 

 

I.třída: Míša Bandy Koloman a Ladislav Jašurek 

II.třída: Adéla Demeterová 

III.třída: Matyáš Hykl 

IV.třída: Natálie Horváthová a Adéla Gabčová 

V.třída: Natálie Lichnovská 

VI.třída: Pavel Šindler 

VII.třída: - 

VIII.třída: Erika Haluzová a Danny Kotrs 

IX.třída: Dominika Horváthová 

 

 

 

 
Přání k narozeninám k Tobě letí, 

ať rosteš jako z vody, jako všechny děti, 

ať jsi hodný a krásně se máš, 

tím nám velkou radost uděláš. 

 

 

V únoru oslavili narozeniny tito žáci: 

 

I.třída: Jiří Zmija 

II.třída: Daniela Adamovská 

III.třída: - 

IV.třída: Adam Hampl a Viliam Darnady 

V.třída: - 

VI.třída: - 

VII.třída: Ester Lacinová a Pavel Vaněk 

VIII.třída: - 

IX.třída: - 

 

 

V březnu oslaví narozeniny tito žáci: 

 

I.třída: Klára Tomečková a Christopher Borngraber 

II.třída: Martin Kováč 

III.třída: Jakub Skála  

IV.třída: - 

V.třída: - 

VI.třída: - 

VII.třída:  

VIII.třída: - 

IX.třída: - 

 

 

 

 

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme  


