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 Kdo, co a s kým, čím ve školním roce 2015/2016 

 Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Krejčířová     

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Kateřina Wenglarzyová     

Výchovná poradkyně a kariérové poradenství: Mgr. Soňa Vyková   

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Jevičová    

     

Třídní učitelé 1. stupně  

1.A Mgr. Jaroslava Chroboková, 1.B Mgr. Petra Gorná, 1.C Mgr. Bohumíra 
Dokoupilová, 2.A Mgr. Ivana Karpalová, 2.B Mgr. Lenka Kolářová, 2.C Mgr. 

Kateřina Zhánělová, 3.A Mgr. Gabriela Šlechtová, 3.B Bc. Věra Prem Kontra, 
4.A Mgr. Daniela Poledníková, 4.B Mgr. Dagmar Šafarčíková, 5.A Mgr. 

Světlana Cygánová, 5.B Mgr. Petra Dolbová    

   



 

2. stupeň: 

6.A Mgr. Martina Demčáková, 6.B PaedDr.. Taťána Moslerová, 7.A Mgr. 
Vendula Javorská, 7.B Mgr. Petra Planková, 8.A Mgr. Marian Byrtus, 8.B 
Mgr. Pavla Kovalová, 9.A Mgr. Danuše Ševčíková, 9.B Mgr. Markéta 

Kozelská, Miroslav Uderman, Mgr. Zuzana Frňková, Mgr. Jindřiška Kupcová, 
Mgr. Šárka Kaniová  

 Školní družina: Mgr. Lucie Skulinová (vedoucí ŠD), Mária Gruntová, Věra 

Tománková, Mgr. Ivana Šenková, Mgr. Eva Muchová, Mgr. Zdeňka 
Solaříková, Alena Kleinová 

tajemnice školy Milena Imrišková, ekonomka Ludmila Bočková, vedoucí 
jídelny Irena Karmazinová, školník Bohuslav Král 

Kuchařky: Petra Pokludová, Eliška Osladilová, Hana Švehlová, Gabriela 

Csémiová. Správní zaměstnanci: Ivana Gorolová, Zuzana Jurčová, Jana 
Nováková, Věra Pencáková, Božena Martiníková   

    Stojí za zmínku… 

   U příležitosti Dne učitelů byla v roce 2014 oceněna statutárním městem 
Ostrava Mgr. Ludmila Skalná v kategorii výrazná pedagogická osobnost, v  

roce 2011 toto ocenění získala  Mgr. Daniela Poledníková. Dříve toto ocenění 
získaly Mgr. Jindřiška Kupcová, Mgr. Dagmar Chvojková, Mgr. Marie 

Miklicová, Mgr. Jana Mihulová, Mgr. Vlasta Pršová, Mgr. Božena Třečková. 



   V roce 2010 byla u příležitosti Dne učitelů oceněna hejtmanem 

Moravskoslezského kraje Mgr. Danuše Ševčíková. 

  

 

   

  Škola slaví jubilejní výročí 

   Základní škola na ulici Komenského je nejstarší školou v obvodu Ostrava – 

Poruba. Své první studenty totiž přivítala před 60 lety. Za dobu své existence 
prošlo školními lavicemi množství žáků, které vzdělával velký počet 

pedagogů. Školní kronika, která dokumentuje vývoj školy od doby svého 
založení, je čtivým a zajímavým dokumentem, který mapuje život ve škole od 
roku 1956 do současnosti.  

   Za dobu své existence prošla škola mnoha změnami a proměnami. Ač je 

škola Komenského nejstarší, je dnes velmi moderní. Žáci školy jsou 
vyučováni dle vzdělávacího programu „S Komenským nově“. Duch 
Komenského tak prostupuje celou školou. Žákům je umožněno, aby vynikli 

v oblasti svého nadání. Mnozí nám tak dělají radost, když dosáhnou 
výborných výsledků ve sportu, vědomostních, jazykových či přírodovědných 
soutěžích. A že těch ocěnění je! Populární jsou také akce, které zpestřují 

výuku a které žáky obohacují o zkušenosti. Jsou to lyžařské kurzy, ozdravné 
pobyty, studijní pobyty v zahraničí či historická bádání po naší vlasti. Žáci 

mají v těchto akcích bezpočet zážitků, na které vzpomínají velmi rádi a které 
jsou také zdrojem k obveselení.  

   Učitelé při výuce pracují s nejmodernějšími technologiemi. V každé třídě je 
interaktivní tabule, dataprojektor a notebook. ICT výrazně zpestřuje žákům 
výuku. Stejně tak kvalitně vybavené učebny ve škole, kam žáci docházejí 

k výuce některých předmětů.  

   Ve škole je přívětivá atmosféra, ke kterému přispívá rovněž přívětivé 
prostředí, o které pečují samotní žáci. Slovo ekologie jim není cizí. Naši žáci 
mají velmi rádi školní zahradu, kterou využívají v dopoledních i odpoledních 

hodinách či o prázdninách. Velmi rádi sportují na multifunkčním hřišti, 
nebo pozorují ptactvo, veverky či zajíce, kteří se zde zabydleli. Jako bychom 
ani nebyli školou ve městě. 



   A popřát škole k jubileu? Stále tak šikovné žáky a stále tak kreativní a 

empatické pedagogy. Jen zdravě sebevědomý a vzdělaný žák základní školy 
má otevřenou bránu života, která ho po absolvování čeká.  

   Všechno nejlepší škole přeje    Mgr. Jarmila Krejčířová, ředitelka školy  

 

    Listování v kronice 

 
   První zápis naší kroniky zní: „2. osmiletá stř. škola byla zřízena dne 1. Září 

1955. Školní budova nebyla dokončena do stanoveného termínu 31. srpna 
1955, proto jsme byli umístěni v místnostech mateřské školy…“ „Škola 

zahájila provoz v 15 třídách se 413 dětmi a 18 učiteli. Neustálý růst města 
zvýšil počet tříd ke konci šk. roku na 22 s 863 žáky.“ 

1957/1958: „ Letos jsme poslední rok jedenáctiletkou, protože plánovaná 
budova nové školy je dokončena. Rozloučili jsme se s žáky 9. a 10. tříd…“ 

8.5.1960 – odhalení busty J. A. Komenského. 



 

Na celé škole bylo 1236 žáků, z nich koncem roku propadlo 64. 

1961/1962 Vysoký počet tříd a žáků (1444) si vyžádal zvýšeného úsilí od 
všech pracovníků školy. Je samozřejmé, že celý 1. stupeň měl střídavé 

vyučování. 

1964/1965 K nejtěžším proviněním patřily krádeže, delikty a neomluvené 

hodiny (toulání). Žák IV.C ukradl peníze v bytě svého spolužáka. Žákyně 
VII.C vykrádala šatny. B. z 7.A měl 169 neomluvených hodin, kouřil, pil a 

potuloval se s různými pochybnými společníky. 

V únoru 1967 byla kolaudována budova dílen a školní družiny… 

Od pololetí 1967/1968 byly zavedeny volné tzv. sudé soboty… 

1971 …dne 9. června byla v Porubě průtrž mračen, jakou starousedlíci 
nepamatují. Kotelna a šatny u TV byly zatopeny do výše 40cm.  

Sběr za rok 1978/1979: 246 106 kg, z toho papíru 93 301 kg. Z rozhodnutí 
ministerstva se nekonaly školní výlety. 



 

2003/2004 příprava na sloučení ZŠ G. Klimenta se ZŠ Komenského… 

20. 4. 2005 se uskutečnila akademie k 50. výročí založení školy, v tomto roce 

bylo otevřeno multifunkční hřiště. 

Od září 2007 se učíme podle vzdělávacího programu S Komenským nově. 

Ve školním roce 2009/2010 jsme oslavili 55. výročí školy formou Otevřené 

školy, prezentace ročníkových a skupinových prací děti předvedly rodičům a 
ostatním žákům. 

V roce 2010/2011 žáci nacvičili První školní muzikál a vyslechli přednášku 
Th. Graumanna – Wintonovo dítě. 

V roce 2013 byla provedena celková výměna elektroinstalace a výmalba 
školy, všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi. 

Ve školním roce 2015/2016 má škola 468 žáků 

 



Vzpomínky a historie 

 

 

 

 

 

 

 



   60. výročí školy 

   Naše škola oslaví v letošním roce 60. výročí. Polovinu této doby na naší 

škole učím. Považuji se téměř za inventář školy. Za tuto dlouhou dobu prošlo 
školními „vraty“ mnoho učitelů a učitelek a ještě větší počet žáků a žaček. 
V roce 1985 měla naše škola 836 žáků. Učilo se ve všech učebnách, které ve 

škole jsou. Ve školním roce 1988-1989 jsem dokonce byla se svou třídou 
trvale v současné sborovně. Vzpomínám na minulá léta, na bývalé kolegy a 
kolegyně, na svého prvního ředitele pana Stanislava Brtvu, také na ostatní 

ředitele a ředitelky, kteří řídili školu v uplynulých letech, na žáky a žákyně, 
se kterými jsem se po celou dobu setkávala. Budovu školy znám velmi dobře, 

dá se říci, že od sklepa – bývalé kotelny až po půdu. Setkala jsem se zde se 
svou bývalou třídní učitelkou Janou Valovou – stala se mou kolegyní, měly 
jsme souběžné třídy, byla jsem také třídní učitelkou její dcery Markéty. Mou 

kolegyní mimo jiné byla také Maruška Křížková, maminka mé spolužačky 
z vysoké školy. Učila jsem děti svých kolegyň Lenku, Radima, Pavla, Ivanku, 
Tomáše, Jirku, Jakuba, Michalu, Katku….   

   Naši absolventi úspěšně studovali a studují na středních školách, mnozí 

dosáhli vysokoškolského vzdělání a jsou známí nejen v Ostravě. Snad se 
nikdo neurazí, když uvedu pouze šest jmen svých žáků. PaedDr. Antonín 
Balnar, PhDr. - bývalý ředitel Wichterlova gymnázia, nyní Nadační fond 

Veolia.  Marcela Rojíčková – herečka, hrála v pohádkách, hraje v divadle, 
dabuje, nejznámější dabing Ženatý se závazky (Married with Children) - Kelly 

Bundová (Christina Applegate). PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. je český 
historik a publicista specializující se na sociální dějiny 19. a 20. století, 
dějiny dělnictva a každodennosti, historickou demografii, regionální a 

kulturní dějiny a náboženské dějiny. Je autorem několika monografií a řady 
kapitol a statí v domácích i zahraničních publikacích a periodikách. Jeho 
jméno je již dnes pevně spjato s výzkumem ostravských dělnických kolonií. 

Anna Lavčjan – Arménka, která v Ostravě žila se svým otcem a bratrem. 
Když se stala žákyní naší školy, neuměla česky. Domlouvaly jsme se rusky. 

Anička se velmi brzy český jazyk naučila – díky své píli a svým spolužákům a 
byla tak šikovná, že provázela průvodním slovem akademie školy. Vrátila se 
do Arménie.  Lenka Orlíčková – velmi nadaná zpěvačka, bez ní se neobešla 

žádná akademie, žádný vánoční koncert. Petr Ožana – skvělý klavírista, 
doprovázel školní sbor na klavír, vystudoval konzervatoř a vysokou školu a je 
velmi známým klavíristou.                      Mgr. Jindřiška Kupcová 

 

   Vzpomínky na 70. a 80. léta ve škole 

   Pár vzpomínek z různých oblastí života školy. Jedná se o 70. a 80. léta za 
ředitelování Stanislava Brtvy a zástupcování V. Ondruchové, Adámkové, P. 
Kořistky, A. Florikové a V. Pršové. 

   V oblasti pedagogické vzpomínáme dnes na velké rozdíly v technickém 
vybavení při výuce; začínali jsme s používáním kotoučového magnetofonu, 

učili jsme se s ním zacházet, využívat nahraných článků z učebnic cizího 
jazyka. Novou metodou byly magnetické tabule, kdy jsme si vyráběli plno 



ručně psaných ceduliček, obrázků a připevňovali je magnetky na plechovou 

plochu na zdi/koupený plech pod kamna /-vše Urob si sám. 
   Z té doby ráda vzpomínám na budování školní knihovny v jedné učebně. 

Přes kabinet Práce s knihou při MěPS (Městské pedagogické středisko) jsme 
získali od městského školského úřadu finanční dotaci na vybavení odborné 
učebny - knihovny. Šteláře, koberce, závěsy, přístroje - třeba epidiaskop - 

zpětný projektor a peníze na nákup přes 3000 knih.  Vše sehnáno a 
nanošeno, instalováno vlastníma rukama. V učebně se pak žáci seznamovali 
s prvními znaky informatiky a přímo v knihách populárně naučné literatury 

vyhledávali sami materiál k učivu. Učili se tak samostatnému vyhledávání a 
uplatňování informací /nebyly žádné počítače, internety/. Byly jsme jedna z 

prvních ostravských škol, která učebnu vybudovala a využívala. 
   Působil zde i tzv. čtenářsko - literární kroužek, který se 10 let zúčastňoval 
celostátní soutěže vyhlašované nakladatelstvím dětské knihy Albatros. S 

dětmi jsme vyhledávali, pátrali a shromažďovali různé krajové materiály. Po 
zpracování jsme byli vždy kladně vyhodnoceni a 3 zástupci s vedoucí pozváni 

do Prahy na sjezd Albatrosu. Byly to 3 dny zážitků z besed a setkání se 
spisovateli, ilustrátory, zpěváky, plné autogramiád na Pražském hradě. 
Materiál jsem zanechala v knihovně např. o spisovatelích Čapkovi, Ladovi, 

Mahenovi apod., ale to už asi bude vše pryč.  
   Další oblast vzpomínek se týká společenského života pedagogického sboru: 
mnoho akcí organizovala ZO ROH s obětavostí jednotlivých členů i akce 

soukromě organizované: zájezdy do významných míst, ale sešlosti ke Dni 
učitelů i s manžely při příležitosti Vánoc, narozenin, nácviku besedy, 

zazpívání si třeba za doprovodu klavíru Marušky Miklicové  nebo 
dobrovolného amatérského 3členného orchestru z řad manželů / J. Moravec, 
Pánik, Třeček, Opletal/. Nemalou roli mělo i SRPŠ, v té době s panem 

Antalem, Třečkem, Strakošem a dalšími. Dobře působilo, když zástupci přišli 
popřát učitelům ve školním rozhlase a do tříd třeba ke Dni učitelů, zahájení 

a ukončení školního roku, předali kytičku a zúčastnili se společných akcí.       
   Podobně působila  kladně i na žáky spolupráce s tehdejšími „patrony“. 
Dlouho se školou pracovaly jednotlivé závody NHKG - závod údržby. 

Vzpomínám na p. Golda, Čačka, Švince a dalších, kteří přicházeli mezi žáky 
do tříd, zúčastnili se školních výletů a byli vítanou změnou pro děti mezi 
samými ženami učitelkami. 

 
   To vše přispívalo k  dobrému ovzduší ve sboru a obráželo se i na 

pedagogické práci. Moc zdravím a přeji,  ať se  Vám práce vydaří. 
                                                                                            Věra Opletalová 
 

   Taneční a dramatický kroužek  

   Bývalí žáci a pedagogové si určitě vzpomenou na vystoupení tanečního a 

dramatického kroužku,  který dlouhodobě vedla paní učitelka Věra 
Kulhánková. Kroužky měly svá pravidelná vystoupení dvakrát ročně nejen ve 

škole, ale i v blízkých anebo vzdálených školkách, pravidelně nacvičovali 
program na školní akademie, které se konaly v tělocvičně školy, v DK Poklad, 
v sále současné Střední školy profesora Zdeňka Matějčka.  



   V každém představení měli účinkující odpovídající kostýmy, hráli v 

připravených kulisách. Mnoho účinkujících získalo v dramatickém kroužku 
zdravé sebevědomí, nebáli se vystupovat na veřejnosti. Namátkou uvádíme 

seznam některých odehraných představení: Honza v pekle; Šípková 
Růženka; Jak princezna hádala; Sněhurka a sedm trpaslíků; Sůl nad zlato; 
Africký lhář; O chytrákovi; Čertův švagr; Neohrožený Mikeš; Popelka, 

Kouzelné krumlouše; Princezna na hrášku; Čert a Káča; Sultán a rybář….        

   Do dramatického  kroužku bývaly zapojeny celé třídy – někteří žáci jako 
herci, jiní jako rekvizitáři či kulisáři. Mezi tanečníky byla zvlášť oblíbená 

Česká beseda.  

  

 

   Kroužky na naší škole 

   Pěvecký sbor a hra na nástroj 

   Několik desetiletí má na naší škole tradici pěvecký kroužek složený z žáků 
I. a II. stupně. Každé úterý jsme mohli slýchat hlásky a hlasy dívek a 
chlapců, které hrou na klavír nebo na harmoniku doprovázela paní učitelka 

Marie Miklicová.  

   Sbor pravidelně vystupoval při různých příležitostech v domovech 
důchodců, na všech školních akademiích a vánočních koncertech, které se 
konaly nejen ve škole, ale i v kostele sv. Mikuláše v Porubě nebo v kostele 

Cyrila a Metoděje v Pustkovci.  

   Byly to úžasné koncerty, hojně navštěvované nejen rodiči žáků, ale i 

širokou veřejností. Bylo velkým zážitkem poslouchat vánoční koledy z hrdel 
našich dětí. Ke sboru se pravidelně připojovali i další žáci školy, kteří chtěli 

na koncertech vystupovat. Zpívající děti doprovázeli žáci hrající na zobcové 
flétny.  

   Několik let spolupracoval s paní učitelkou také pan učitel Tomáš Houda, 
který doprovázel sbor hrou na housle a kytaru, spolu se sborem také zpíval. 

   Na tradici dnes velmi úspěšně navazuje sbor vedený paní učitelkou 
Markétou Kozelskou a panem učitelem Marianem Byrtusem. Mají za sebou 



skvělá vystoupení na veřejnosti. Školu reprezentuje na mnoha akcích také 

kytarový kroužek.  

 

 

 

   Které kolegy bych ráda zmínila? Všechny ty, které měly svoje začátky už 
dávno za sebou a byly to v mých očích opravdu Paní Učitelky. Protože se 

nikdy nepovyšovali nad nás „začátečnice“, ale právě naopak – vždycky byly 
ochotny ku pomoci a poradě. Konkrétně mě oslovily svým přístupem 
k profesi Majka Miklicová, Věrka Kupková, Marta Bělunková, Anička 

Kočurová a Anička Šigutová.          Petra Kočí /Knyblová/ 

   Které kolegy bych ráda zmínila?  Pavlu Kovalovou za dlouhodobou 

spolupráci, Soňu Vykovou za skvělé vztahy s žáky a kolegy, Aničku 

Kočurovou  za pomoc a spolupráci, když jsem přišla na školu. Z žáků mi 
utkvěli v paměti Jana Kordeková, Zuzana Scheithauerová – ctižádostivé, 
poctivé  v práci, ochotné, David Poljak – výborný sportovec. Ludmila Skalná 

    Vzpomínka na školu 

   Vzpomínám na nezapomenutelné hodiny hudební výchovy s paní učitelkou 

Miklicovou. Ten respekt, jen co jste vcházeli do třídy a paní učitelka seděla 
za klavírem. Jako jedna z mála jsem milovala historii a tím i dějepis a hodiny 

s paní učitelkou Ševčíkovou. Tělocvik a volejbal s paní učitelkou Hanou 
Sleczkowskou. Práce na pozemku školy, učebna chemie a fyziky, přírodopis. 
Celkově na školu Komenského vzpomínám často a ráda. Prostě skvělé 

dětství. Lucia Kostolná,  bývalá žákyně naší školy, dnes maminka našich 
žákyň. 

 

 



   Vzpomínání a poděkování 

     Kolem busty J. A. Komenského každý den kráčí stovky dětí s batůžky na 

zádech. Malých, větších i jejich učitelé. 

     Tato škola, jedna z nejstarších v Porubě, je pojmenována po učiteli 

národů a jejími branami prošlo již mnoho generací dětí i pedagogů. 

     Také já s velkým nadšením jsem ve druhé polovině minulého století 

překročila práh této budovy jako mladá učitelka, plná elánu a očekávání. 
Netušila jsem, že bez přerušení a vlastně až do dnešních dnů, budou zdejší 
učitelé vzdělávat nejen mé děti, ale i vnuky a pravnuky. Se mnou je to tedy 

již 4. generace na jedné škole. Dokonce moje dcera (v určité etapě svého 
života) kráčela v mých šlépějích – a to doslova. 

     Čas běží, rodina se dále rozrůstá a už teď mým pravnoučkům ukazuji 
cestu nejen já, ale i J. Á. K. Ale tato škola je už jiná – moderní, vybavená 

pomůckami, nad kterými já, prababička, nevěřícně kroutím hlavou. 

     Školu na Komenského ulici, která letos oslavuje významné výročí, mají 

děti rády. Věřím, že i další generace, nejen mých potomků, zůstane této škole 
věrná. Je to i moje velké přání. 

     Za celý klan naší rodiny sepsala prababička Jana Porzerová (81 let), 
bývalá učitelka této školy 

 

    Pionýrská organizace 

     Činnost pionýrské organizace byla zahájena ve školním roce 1956-1957 . 

První skupinovou vedoucí byla paní učitelka Alena Boháčová (vdaná 
Paníková). Historie „Pionýra“ je spjata především s paní učitelkou Alenou 
Paníkovou, která byla mnoho let skupinovou vedoucí. 

     Skupina vždy patřila mezi nejúspěšnější organizace města. Prošly jí tisíce 

dětí, na schůzkách i akcích zažily mnoho zajímavého, na mimoškolních 
akcích se měli možnost seznámit se zajímavými osobnostmi, zajímavými 
místy, spjatými s historií země, každoročně se děti těšily na karneval. 

Nejslavnostnějšími chvílemi byla skupinová shromáždění, sliby jisker i 
pionýrů. 

     Vyjmenovat všechny akce by zabralo několik stránek. Připomeňme si jen 

ty nejzajímavější. Každoročně se děti účastnily městských akcí, např.: 
výstupu na Ondřejník, Lysou horu a Ivančenu, pochodu Ostrava-Sudice, 
zúčastnily se branných akcí, jako byl Partyzánský samopal.  

     Oddíly úzce spolupracovaly s patronátním závodem 3 NHKG, připravovaly 

kulturní programy pro důchodce.  



     Vyvrcholením celoroční práce byly letní tábory. Základnu vybudovala 

skupina v Nové Vsi u Frenštátu, později v Lipné u Potštátu, děti se 
zúčastnily táborů v Jeseníkách, východních, středních a jižních Čechách.  

     Za množstvím krásných zážitků stálo nadšení a obětavost oddílových 

vedoucích, v neposlední řadě i vedoucí skupinové – paní Paníkové. 

                                                                        J. Kupcová a D. Ševčíková 

   Základní škola Komenského a moje rodina 
   První z mé rodiny, kdo chodil do naší školy, byla moje babička Vlasta a po 

ní její mladší sestra Věra. Babička na tuto školu chodila ráda. Dodnes 
vzpomíná na pěvecký sbor, kde je učil pan učitel Jiří Šimonský. Pamatuje si, 

že byl téměř slepý a na všechny své žáky moc hodný. 

     Naše rodina pochází z Řecka. Založil ji náš děda. Jako malé dítě přijel 

společně se sirotky válečných zajatců.  Vyrůstal v Šilheřovicích v dětském 
domově. Roku 1990 koupil Porubský Zámek, který spravoval a dodnes stále 
spravuje. V Zámku bydlí skoro celá naše rodina. 

      Zjistila jsem, že z naší rodiny jsem v pořadí již šestá, která do této školy 

chodí. Navštěvují ji také moje sestřenice, sestra, bratranec a za dva roky zde 
začnou chodit i Kryštůfek a Theodorka.                     Jordána Prusali, VII. A 

 

   Na naši základní školu chodila moje prababička Bohumila, která na naši 

školu nastoupila na druhém stupni. Moc si toho nepamatuje, jelikož to je už 
dávno, co tam byla. Také moje babička navštěvovala naši školu. Neustále na 

ni ráda vzpomíná. V první a v druhé a třetí třídě ji učila paní učitelka 
Navrátilová, která byla dosti přísná. Vzpomíná na nepříjemnou událost, kdy 
se šla podívat její třída do tehdejšího JZD, kde byl vepřín. Vepřín se nacházel 

vedle našeho domu. Nyní je z toho restaurace ESKO. Bylo to v zimě a paní 
učitelka před naším domem spadla a zlomila si nohu. Vše ale dobře dopadlo 
a úraz zůstal bez následků.  

   Ve čtvrté a páté třídě ji učila paní učitelka Porzerová, která byla velmi 
hodná. Do dnes je stálou zákaznicí u babičky v obchodě, když jezdí za svými 

vnuky do Olomouce. S babičkou vzpomínají na její děti Ivanku a Béďu, kteří 
byli instruktory v pionýrském oddíle, který babička navštěvovala.  
   Babička říká, že paní učitelka je neustále příjemná a neuvěřitelně hezká na 

svůj věk. Na celém druhém stupni měla za třídní paní učitelku Fialovou. S ní 
a s jejím manželem, který byl pionýrský vedoucí, prožila mnoho krásných 
výšlapů po Beskydech. Byly to pravidelné výšlapy na Ivančenu, Lysou horu, 

Ondřejník. Do dneška se s manžely Fialovými potkává a zdraví. Ředitelem 
byl pan učitel Brtva. Základní škola ji hodně naučila a dala do života hodně 

vědomostí a dále pokračovala na chemické průmyslovce. 



 
   Dále na naši školu chodila moje máma Lucie. Byla to velmi vzorná žačka. 
Chodila do třídy s otcem od Radima Strakoše a s mámou od Denisy 

Kostolné. Učila ji třeba paní učitelka Jevičová. Chodila do školní družiny k 
paní vychovatelce Dolbové, která je nyní v důchodu. Nesmíme zapomenout 
na mou sestru Anetu. Na prvním stupni to byla hodná třída a v šesté třídě 

spojili A+B. Byla to jedna z nejhorších tříd na téhle škole. Bylo tam mnoho 
dětí, které si troufali na opravdu velké věci. Moje sestra se učila tak 

průměrně, ale nejlepší to nebylo. V osmé třídě Aneta začala chodit s Matějem 
Peřinou a od té doby se učila lépe. Matěj ji pomáhal s učením a dostala se na 
střední školu J. Matějčka.                                        Natálie Pluhařová, VII. B 

 
 

   Do této školy jsem chodila jako žákyně. Učila jsem v létech 1969-2005, 
z toho na ZŠ Komenského od roku 1975. Ráda si vzpomenu na všechny 
kolegy, se kterými jsem učila – nejčastěji na p. uč. Kotalovou, Valentovou, 

Dolbovou, Poledníkovou, p. učitele Stiovu a další, seznam by byl dlouhý.  
V paměti mi utkvěly hlavně děti, které i přes značné výukové problémy 
úspěšně pilností a snahou zvládli učivo. 

   Všem vyučujícím přeji hodně hodných žáků, elánu pro náročnou práci a 
hlavně zdraví.                                                                Anna Kočurová 

 



 

Fotografie Poruby, které žáci 8. ročníku zpracovávali do prezentací v rámci 
projektového vyučování.  

 

♥Taková menší RODINA♥ 

   Od první třídy jsme zažili hodně zážitků, ale všechno to dobré začalo až  na 
druhém stupni... Vše pro nás bylo nové, učitelé, předměty, spolužáci a náš 

milovaný třídní učitel M. Byrtus. Měli jsme i hodně výletů, např. Teplice nad 



Bečvou-Aragonitové jeskyně. Nejlepší vzpomínky za sedmou třídu máme na 

lyžařský kurz, kde skoro nikdo neuměl lyžovat. V osmé třídě jsme postoupili 
o patro výš do modré, která má v interaktivní tabuli díru (není to naší 

vinou). Je teprve začátek osmé třídy, ale už teď víme, že bude opět dost 
zážitků jako ve dvou předchozích třídách. Ve třídě 8.A je celkem 23.žáků + 
jeden nejlepší třídní učitel♥Po těch osmi letech, co jsme spolu, jsme taková 

menší rodina.                      Daniela Muchová, Klára Mamulová, VIII. A                                 

    Tento rok bychom se měli začít snažit o dobré výsledky. Přece jenom se 

nám už budou známky počítat na střední školu. Už teď by mě zajímalo, jak 
všichni dopadnou u přijímaček…  Každopádně jsem ráda, že jsem součástí 

této třídy!!! I přes všechny ty hádky, problémy a naschvály jsem moc ráda, že 
spolu držíme jako kolektiv…Tato škola je součástí mého dětství a 
dospíváni… DĚKUJU, DĚKUJU ZA VŠE!!! <3 Bandyová Sára, VIII. A 

   Vize budoucnosti 

   60 let je dlouhá doba… Za 60 let se toho hodně změní… Třeba naše škola. 
Místo otravných schodů vysněné eskalátory, místo starých a počmáraných 

šaten nové skříňky reagující pouze na hlas daného žáka, místo smradlavých 
a starých záchodů dveře s hlasovým záznamem, který sám oznámí, jestli je 

záchod volný nebo obsazený a zamyká i odemyká se automaticky… A každý 
žák má svůj vlastní notebook s nejnovějšími typy Windejsima. Zkrátka škola 
snů!  

   Úřední hudbou je metal. Rap i hip hop jsou zakázané žánry hudby a jejich 

poslech se trestá vyhoštěním ze školy snů a vypuštění do volného světa za 
Bariérou. Bariéra je něco jako neviditelný štít, za kterým končí náš vysněný 

svět. Za ní je svět bez eskalátorů, moderních skříněk, záchodů a dveří s 
automatickými systémy a počítačů s nejnovějšími Windejsima, zkrátka anti-
dokonalý svět. Lidé tam zdivočeli… Ale opusťme zdivočelý svět za Bariérou a 

vraťme se k našemu dokonalému světu! A k naší dokonalé škole ZŠ 
Komenského! Už jsem se zmínila o tom, že máme eskalátory místo schodů?... 

Jak jsem četla, tak ano. Hmmm… Co dál…? Už vím, co by Vás mohlo 
zajímat: jsou věci, které se nikdy nezmění. Jako například to, že Prima 
chystá nový TV pořad “Šéf na sladko! “ a Nova připravuje 56. ročník 

„SuperStar“. POdle Mého názoru jsou už tyhle pořady Okoukané, ale Co už… 
Vzkaz z dokonalé školy v dokonalém světě.    Lucie Šebestová, 9. Bé  

 



 

   Tahle škola bude za 60 let vypadat úplně jinak. Bude tady 30 000 lidí a 
bude hrozně velká a vysoká. Budou se tu učit nejen děti a puberťáci, ale i 
dospělí a starší lidé. Bude tu nekonečně moc židlí a lavic a skoro  tu 

nebudou potřeba učebnice. Každý bude mít svůj notebook a bude na něm 
dělat úkoly. Do školy se bude chodit i o víkendu. Každý nový žák bude bud´ 
robot, anebo mimozemšťan, a dostane přiděleného žáka, aby mu pomáhal s 

učením. Učitelé budou taky tak trochu roboti. Základních bude 28 tříd a pak 
se budou moct rozhodnout, co budou dělat za práci.  Natálie Petöová, 9. Bé  

   Škola za 60 let                                   

   Škola za 60 let bude budova s moderním zařízením, učebnami atd. Místo 

učebnic budeme mít destičky, na  kterých se zobrazí cokoliv, co budeme 
chtít. Nebudou učitelky, místo nich bude stroj, který nám řekne vše, co 

budeme potřebovat. A dole v přízemí bude výtah, který když do něj 
vstoupíme, tak zmáčkneme patro a učebnu, do které nás to doveze. Místo 
školního hřiště bude moře s pláží. Místo nástěnek bude zeď, na kterou se 

klikne a všechno tam bude. Nebudeme mít sešity, ale tablety, do kterých 
budeme ukládat vše, co máme umět. Místo šaten budeme mít skříňky, na 
kterých zmáčkneme tlačítko, a rozprostře se větší prostor se závěsem, do 

toho vejdeme, a když vyjdeme, tak budeme mít oblečenou uniformu. A dole 
ve vestibulu by byl obchod, kde by se platilo známkami. Škola bude mít 10 

pater a nebude mít žádná okna. Bude tu 150 nově udělaných učeben. 
Myslím, že mám bujnou fantazii. ALE CO KDYBY… Žaneta Hermannová, 7.B  

 



  

Ideální učitelka podle žáků 8.B 

 

 

 



Absolventi

     

Harry Potter (Denis Panagopulos),   Barbora Hermannová, volejbalistka, 

mistryně České republiky v beachvolejbale, David Poljak, tenista, v roce 
2014 se zúčastnil hlavní soutěže mezi juniory ve Wimbledonu. 

  

http://netherlands2015.fivb.org/en/women/teams/865374-bonnerova-hermannova


 

 

   

  

   

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   A už jste to slyšeli, jak to bylo doopravdy s naší školou?  

                                              ŠKOLNÍ DUCH  

   Autorky: Nela Doležalová, Lucie Opálková, VI.A 

   Tato škola vznikla před 60 lety v Ostravě - Porubě, ale vznikla takto. 

Představte si, že před 100 lety tady byla malá chaloupka, kde žila jedna 
rodina. Jenomže za třicet pět let tady začali stavět tuto školu, rodina se 
bránila, ale toho si nikdo ani nevšiml. Zbourali jim chaloupku, avšak rodina 

nestačila utéct. Rodina pořád volala o pomoc, ale to bylo málo platné.  

   Z čtyřčlenné rodiny zbyly jenom čtyři duše a prach. Prach se odvalil 

daleko, ale duše zůstaly na této škole až dodnes a straší tady, aby se 
pomstily. A když se tady něco zničí a zjišťuje se, kdo to byl a nezjistí se to, 

tak to byli oni, ale někdy to není fér.  Jeden člen rodiny už odpustil křivdu, 
která se mu před léty udála a je teď naším kamarádem. Pojmenovali jsme si 
ho Bubu. Takže zbytek rodiny byl proti Bubu.  

   Jak jsme na to přišli? No přeci jsme je viděli!  Když jsme nastoupili do 
školy, tak jsem se já, Lucka a Terka skamarádily. Chodily jsme spolu do 

družiny a řekly paní vychovatelce, že jdeme na záchod, ale přitom jsme šly 
na úplně jiné místo, které pečlivě střeží všechny paní učitelky. Nám se 

povedlo přesto proklouznout . Byla tam tma, byly tam dveře, které byly 
polepené hnědou lepící páskou. Z těch dveří šlo něco divného slyšet, znělo to 
takto : húhúhúhúhúhúhú  ... sšsssššššs cccc. Potom začal velký průvan a 

skrz ty dveře vylezli tři duchové, jeden byl velký a červený, to byla od Bubu 
mamka, taky tam byl Bubu a jeho brácha. Jediný Bubu byl hodný. Bubova 

mamka se na nás  rozezleně podívala a drápla Terku. Strachy jsme skoro ani 
nemohly křičet, rychle jsme se otočily a utíkaly zpět do družiny. Možná je 
taky uvidíte, jsou tam pořád. Dávejte si pozor na dveře, za kterými se ozývá 

průvan, hučení a šustění, zcela jistě vás tam překvapí tito stálí obyvatelé 
naší školy. 

 

   Pod naší školou je peklo 

   Autoři: Mario Bajtek, David Orlíček, VI.A 

   Psal se rok 1955, kdy se otevřela škola Jana Ámose Komenského. Přes den 
se učily děti, ale přes noc nikdo nevěděl, co se tam děje. Žákům bylo divné, 

že žádný školník nevydržel na škole déle než jeden den, jelikož jak nastala 
noc, ta ho tak vyděsila, že ráno už po něm nebylo ani památky.  

   Skupina dětí se domluvila, že přes den zůstanou déle ve škole a schovají 
se, aby přes noc mohly zjistit, co se tady děje. Schovaly se do obrovské 

skříně a čekaly, až bude škola úplně opuštěná.  

   Nastala noc. Všichni zaměstnanci už byli dávno doma, ale děti ne. Dětem 

se nechtělo ze skříně, protože se bály tmy, ale věděli, že takhle nic 
nevypátrají.  Té noci byla obzvlášť velká tma. Děti se odvážely vylézt ze 



skříně. Rozdělily se, tři děti prohlédly celou školu. První místností byla 

knihovna. Děti si všimly, že v knihovně na stole je otevřená zvláštní kniha, 
kterou dosud nikdy neviděly. Byl to deník Katty, deník o jejím životě. Děti 

překvapilo posledních pár stránek… ponořily se tedy do četby. 

   Deník Katty  

   Dnes jsem měla neobvyklý den. Nic se mi nedařilo, dostala jsem hodně 
špatných známek. Po škole se mi všichni smáli. Šla jsem domů, rodiče mě 

zbili. Další den se mi zase všichni posmívali. Už to nevydržím, asi se 
pověsím.  

   A zde deník končí…. Úplně cizím písmem je však dopsáno: „Kdo najde 
deník, spadne do další nevyřešené záhady. A možná skončí jako jeho bývalý 

majitel... Děti slyšely kroky, tak se koukly a uviděly školníka, který šel do 
kabinetu uklidit. Děti šly za ním. Školník vstoupil do kabinetu. Děti vešly 
taky. Ale jakmile vstoupily do místnosti, uviděly pana školníka omráčeného. 

Měl u sebe klíče od zakázaných dveří. Děti využily příležitosti, klíče sebraly a 
ty dveře otevřely. Viděly tam schodiště dolů, po kterém se vydaly. Na pár 

minut se jim zjevila Bílá paní, která však děti zajala.  Zachránit je může 
pouze odvážný člověk, který přinese klid Katty, ovšem nikdo neví, jak…   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

   Vzpomínka 

   V posledním jubilejním časopise Ohlédnutí, vydaném v roce 2010, jsme se 

dočetli, že tehdejší zástupkyně ředitelky školy, Mgr. Dagmar Chvojková, byla 
nejen učitelkou na naší škole, ale že ji také od 1. třídy navštěvovala. Později 
se školou spojila svoji dlouholetou pedagogickou kariéru, působila jako 

výchovná poradkyně a zástupkyně ředitelky.  Naší žákyní se také stala její 
dcera a později i vnučka. Na vydání tohoto čísla a oslavy spojené s 

„šedesátkou“ ZŠ Komenského se Dája, jak jsme ji oslovovali, těšila, společně 
jsme uvažovali nad obsahem tohoto časopisu. Bohužel se ho již nedočkala. 
Vzpomínáme…                                           
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