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                                                                                                               školní časopis 

 

 

 
                                                                                                    Školní výlet 

Dne 12. 5. 2017 jsme se ráno sešli u autobusu a vydali jsme se 
na školní výlet. Čekalo nás celé dopoledne na Dětském ranči 
v Hlučíně. Po krátké cestě nás přivítal pan vedoucí a řekl nám, 
co nás čeká. Jako první se šla na koni projíždět 2. B a třída 2. A 

se mezitím prošla po krásné zahradě a šli jsme nakrmit zvířátka – ovečky, kačenky, 
slepice, kůzlátka a dokonce lamy.  Poslední část výletu jsme se vyběhali na velkém hřišti 
plném různých prolézaček a houpaček. Výlet se nám moc líbil. 

 
 

                                                               Plavání 

Každý čtvrtek chodíme plavat. Jezdí pro nás autobus. Jsme rozděleni do dvou skupinek. První má modrou čepku, 
ti umí dobře plavat. Druhá skupina má červenou čepku. Učíme se dýchat do vody a splývat. Rádi se potápíme a 
lovíme puky. Plavání nás baví.  
                                                        Verča Kreissová a Alena Kasková, 2. A 
 

                                                             Já a Kelinka 
Jednou, jak jsem byla o prázdninách u tety na dva týdny, koupili si roztomilou fenečku  Kelinku, která byla 
šíleně hravá. Pořád jsme si hráli a taky se tulili. Ale potom jsme šli do obchodu a zapomněli jsme zavřít branku. 
Když jsme přišli, Kelinka nikde. Hledali jsme úplně všude, ale nic. Druhý den jsme se šli podívat naproti do 

takové menší hospůdky se zahrádkou, kde si Kel strašně ráda hrála. A POZOR! Ona tam fakt byla. Byla jsem šťastná jako nikdy. 
Dala jsem jí vodu a granulky, přitulily jsme se k  sobě a obě jsme usnuly. 

                                                                                                                                            Klára Zajaczová, 5. A 
                                                                               Ztracený Jurášek 

Jednou o prázdninách jsem se šla projet na mém koníkovi Juráškovi. Jak jsem dojezdila, vyčistila jsem ho a dala do stáje. Rán o 
jsem šla s radostí zase jezdit, ale přišla jsem ke stáji a Jurášek nikde. Byla jsem z toho hrozně smutná, všude jsem rozvěsila 

plakáty s Juráškovou fotkou. O dva dny později nám zavolala paní sousedka Nováková a stěžuje si, že je náš Jurášek u ní 
na zahradě a ať si pro něho okamžitě přijedeme. Maminka na mě zavolala, ať si jdu pro Juráška k paní Novákové. Skákala 

jsem radostí a byla jsem strašně šťastná. 
                                                                                                                       Simona Gajdošová, 5. A 

                                                                      Záchrana vlaštovky 

Jednou jsme jeli se sestrou a babičkou na Severní Moravu do velké chaty s  bazénem. Jak jsme se zabydleli, jeli jsme 
obhlédnout město. Když jsme se vrátili, čekala na nás malá vlaštovka v našem velkém bazénu. Ptala jsem se babičky:  
„Proč je vlaštovka v mém bazénu? Proč nejde jinam?“ Potom babička vzala síť na lovení listí z vody. Ale vlaštovce se do 
sítě nechtělo. Proto jsme vzali koště a nahrnuli ji ke břehu. Vypadala mrtvá, vzali jsme ji dovnitř. Šli jsme spát dost smutní, 
najednou se z kuchyně ozval zvláštní zvuk. Šli jsme se tam podívat. Vlaštovka ožila. Nechali jsme ji u nás a v  den odjezdu ji 
pustili na svobodu. 

                                 Anna Procházková, 5. A 
                                                                            Ztracená Ellinka 

Jednou jsem jela s mou mamkou a mým králíčkem Ellinkou na chatu. Mám tam pro ni postavenou ohrádku s  dvířky, aby 
neutekla. Když mamka dovařila oběd, dala jsem ji i její domeček do ohrádky a šla jsem si sednout ke stolu. Dojedli jsme a šla 
jsem se podívat na Ellinku. Ale ona nikde. Dvířka byla otevřená,  začala jsem se bát. Řekla jsem to mamce, začala i ona hledat. 

Dívaly jsme se úplně všude a ještě jednou jsem se podívala do ohrádky a Ellinka odpočívala v  domečku a potom jsem si 
vzpomněla, že jsem ta dvířka nechala otevřená. Ale Ellinka byla hodná a zůstala v  ohrádce. 
                                                                                                                                                                            Sára Tomišková, 5. A 

                                                                                          Babiččino tajemství 
Začaly prázdniny, maminka sbalila oblečení a jeli jsme k babičce a dědovi. Cesta byla příjemná, z okna auta jsme 
sledovali krásnou, rozkvetlou krajinu, zalitou zlatými paprsky slunce. Konečně jsme dorazili k  babičce. Na dvorku 
nás vítali babička, děda, pes Šotek, kočka Micka a houf slepic.  Babička se tvářila tajuplně a my jsme čekali nějaké 
překvapení. Dlouho se nic nedělo, až nás babička poslala proběhnout se po zahradě a utrhnout si pár třešní a jahod. 
Tam jsme spatřili to očekávané překvapení. Pod stromem ležela koza Líza a kolem ní poskakovala dvě nejroztomilejší 
kůzlátka na světě. Mohli jsme jim dát jména. Nazvali jsme je Růžek a Bělinka. Bylo to nádherných čtrnáct dní, plných 
rošťáren a veselých zážitků. Po zahradě v jednom chumlu dováděly dvě děti, dvě kůzlátka, pes a kočka. Bylo to super. 
Bohužel jednoho dne se na dvorku objevilo auto s rodiči. Nepomohlo reptání ani prosby. Museli jsme sbalit věci a jet domů. 
Se smutkem jsme se loučili s babičkou a dědou a hlavně s našimi kamarády zvířátky. 
                                                                                                                                                                    Petra Schindlerová, 5. A 
 
 



                                                                                     Dovolená v Českém Ráji 

Jednou o prázdninách jsme jeli s mou rodinou do Českého Ráje. Byli jsme ubytovaní v  apartmánu. Když jsme se už konečně vybalili, tak 
jsme se s bratrem a nevlastní sestrou domluvili, že si půjdeme zaházet ven s  míčem. Když jsem míč hodila bratrovi, zapadl do křoví a 
velmi vysokých stromů. Šla jsem pro něj, ale neviděla jsem ho. Napadlo mě, že se mohl zakutálet na cestu. Hledala jsem a hledala, a když 
jsem se rozhlédla kolem sebe, nevěděla jsem, kde jsem. A tím, že jsem to tam vůbec neznala, tak to bylo o to horší. B ylo mi hrozně, 
nevěděla jsem, co mám dělat. Bylo mi do pláče. Pomalu se začalo stmívat. Uslyšela jsem nějaký povědomý hlas, myslela jsem, že  to je 
bratr. Ale byl to nějaký cizí kluk. Zeptala jsem se ho, jestli neví, kde je náš apartmán. Naštěstí jsem věděl a jeho jméno. Pomohl mi, dokonce 
mě tam dovedl. Rodina byla ráda, že už jsem zase s nimi. Tohle byl můj největší a zároveň nejhorší zážitek na světě.  
                                                                                                                                                                     Alice Jamková, 5. A 
                                                                                   
                                                                                   Německá recitační soutěž 

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 jsem se já se svými spolužáky z osmé třídy (Lubomír Senz a Anička Šponiarová) 
zúčastnili 11. ročníku vyzývací soutěže v recitaci německých básní, kterou pořádalo Wichterlovo 
gymnázium v Ostravě–Porubě. Doprovod nám dělala paní učitelka Feketsová, která byla zároveň 
součást poroty. Zahájení provázel doprovodný program o životě a díle Hermana Hesse a poté malý 

kvíz z toho, co jsme si zapamatovali. Měli jsme 6 bodů z 10, takže jsme nebyli sice nejlepší, ale nebyli jsme ani nejhorší. 
Ovšem před a po kvízu se přednášely básně v německém jazyce a porota poté určila první, druhé a třetí místo. 
                                                                                                                                                                                   Vojtěch Lazecký, 9. A                                   
                                                                                                 Německé divadlo 

Dne 28. 3. 2017 se vydala třída 9. A s paní učitelkou Feketsovou do divadla na 
tři představení v německém jazyce od světově proslulého pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena. Po příjezdu jsme usedli na svá místa a netrpělivě čekali 
na začátek představení. Hrály se tři pohádky za sebou. První pohádkou byla 
Malá mořská víla, která ukazovala na nešťastnou lásku víly k trosečníkovi. 
Druhou zahranou pohádkou byl Pasáček vepřů, kde namyšlenou princeznu 
nezajímalo nic jiného než hračky. Třetí byla Sněhová královna, kde dětská 
láska Kaye a Gerdy vydrží i zlá kouzla sněhové královny. Celé představení 
bylo mluveno v německém jazyce, ale i přesto dokázali žáci rozpoznat, co se na 
jevišti dělo. Všem se představení líbilo a těšíme se na další akci. 
                                                                                  Patrik Foldyna a Jan Bernat, 9. A 
 
                                                                                                      Austrálie 

Očekával jsem jen další obyčejný dokument o Austrálii, ale jakmile jsem uslyšel, že to bude o expedici na 
koloběžce, tak jsem hned byl zvědavý, jaké to bylo. Pan Petr Krhut nám vyprávěl, před tím, než pustil 

samotný dokument, svoje plány, přípravy a proč vlastně si vybral koloběžku. Musím uznat, že jsem 
byl velice udiven, když nám pověděl, že se na to chystal 10 měsíců před expedicí plaváním, 

běháním po pláži, atd. Nejvíc mě však pobavila historka, když jel během expedice na koloběžce a 
v zadním kole se mu zasekl had. Podle vyprávění prý odskočil rychle do křoví, vzal nějaký 
klacek, aby opatrně toho hada sundal z koloběžky. Ovšem během promítání dokumentu  jsem 
byl nejvíce zaujat, když Petr Krhut projížděl přes ulici, kde sídlila Československá komunita. 

Bylo to pro mě překvapení, jelikož jsem nečekal, že by v Austrálii sídlilo tolik Čechů a Slováků. 
Když dokument skončil, byl prostor pro dotazy. Já sám jsem se zeptal, jestli ho někdy během 
expedice přepadla tzv. krize, povídal, že to bylo těsně před dokončením expedice, kdy ho opustila 

většina štábu kvůli rodinným důvodům, ale přeci jenom to nebylo už tak daleko, takže se odhodlal 
a nakonec dojel do cíle. Na konci besedy jsem panu Petru Krhutovi dodatečně pogratuloval a poděkoval za besedu, 
protože díky tomu jsem si uvědomil, že když chcete něco dokázat, tak vždycky přijdou krize, překážky, nepříjemnosti a proto je důležité, 
abyste se nikdy nevzdali a dokončili, nebo pokračovali v tom, co chcete sami dělat.   
                                                                                                                                                            Marek Studník, 9. A 
                                                                                    
 Cesty do zahraničí ZŠ Srbská 

V tomto školním roce se uskutečnily dva zahraniční výjezdy pro žáky naší školy.  6. října 2016 jsme vyjeli do hlavního města Rakouska 
Vídně a 28. dubna 2017 jsme jeli na jednodenní zájezd do polského Krakowa. Nejdříve jsme navštívili židovskou čtvrť Kazimierz, kde jsme 
se seznámili s osudy polských Židů za 2. světové války. Pak již následovala prohlídka centra města, kde jsme navštívili hrad Wawel a 
viděli jsme wawelského draka. Pak jsme si prošli Královskou cestou a Kanovnickou ulicí. Viděli jsme i Floriánskou bránu se zbrojnicí 
Barbakan a navštívili jsme i Sukenicu – bývalou krakovskou tržnici. Po individuálním volnu jsme ještě došli ke staré Jagellonské 
univerzitě. I když nám počasí opět nepřálo, všem se tento zájezd líbil a již se těšíme na další výjezd do Polska, který se uskuteční 6. října 
2017 do koncentračního tábora Osvětim. 
                                                                                                                  Mgr. Šárka Feketsová, vyučující dějepisu 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                           Ozdravný pobyt 9. A  

Dne 29. 5. 2017 žáci třídy 9. A vyrazili na ozdravný pobyt do Campingu Baldovec. Po příjezdu se ubytovali v chatkách v  areálu a šli na 
výborný oběd. 
Po celou dobu pobytu nám perfektně vařili. Hned po obědě jsme vyrazili na lukostřelbu. Všichni jsme se alespoň jednou trefili  do terče. To 
byl úspěch. Poté následovalo užívání si našeho volného času po celý večer.  
V úterý dopoledne jsme se všichni šli zchladit do bazénu. Po obědě následovalo lanové centrum. Museli jsme si vlézt do postrojů a 
pořádně si je zapnout. Vyzkoušeli jsme si různé překážky v  asi v 5 metrové výšce. Taky jsme se museli navzájem jistit a občas se stalo, že 
někdo ze země povyskočil do vzduchu, protože ho ten druhý na laně trochu převážil. Večer následovaly týmové hry s jedním 
instruktorem. Všichni jsme se zasmáli, a pak se chystali ke spánku. 
Ve středu jsme se zase oblékli do postrojů a tentokrát jsme lezli na lezeckou věž. Někteří vylezli až do výšky 13 metrů! Pak 
jsme vyrazili do obchůdku v Baldovci. Každý si nakoupil pití nebo nanuky. K večeru jsme se 
oblékli naposled do postrojů a tentokrát jsme si zkusili lanovku. Večer jsme vyrazili na Havaj 
párty. Byl to jediný večer, kdy jsme měli povoleno být mimo chatky do půlnoci. 
Ve čtvrtek dopoledne jsme si zahráli to, na co jsme všichni těšili. Paintball. Většina 
si to velmi užila. Odpoledne jsme vyrazili na procházku. Navštívili jsme Holštejn 
a jeskyni Hladomornu. Poté, co jsme přišli zpátky, jsme si užívali poslední volný 
čas tady, každý jak chtěl. 
V pátek jsme si dali snídani, dostali svačiny a vyrazili domů. Máme spoustu 
zážitků a budeme na tento výlet dlouho vzpomínat.   
                                                                                                   Žáci 9. A 

 

                                     Orientační běh – VÍTĚZSTVÍ v Krajském kole 

Dne 24. 5. 2017 se konalo Krajské kolo přeboru škol Třinec 2017, na které postoupilo 
družstvo nejmladší kategorie ve složení Tereza Štětinská (3. A), Martina Danysová (5. 

A), Antonín Menzel (4. B), Richard Stocker (4. B), Lukáš Smejkal (5. B) a Antonín Kubiš (5. A). 
Závod se běžel v příměstském lese v blízkosti Atletického stadionu. Naše družstvo ve své kategorii zvítězilo a 
stalo se tak Přeborníkem Kraje. V jednotlivcích pak nejlépe zaběhla Tereza Štětinská, která se umístila na 1. 
místě. MartinaDanysová obsadila krásné 6. místo. Z kluků se nejlépe umístil Antonín Menzel, který obsadil 
2. místo a dále Antonín Kubiš, který těsně přišel o stupně vítězů a doběhl na 4. místě. 
Všem závodníkům GRATULUJEME a přejeme další sportovní zážitky!!! 
                                                                                                                                  Martina Hulenková 

                                                 Slizová Super Zbraň 
V Rusku se nachází vědecká laboratoř. Celou dobu se snažili vytvořit sliz, který umí fungovat 
jako člověk. Jednoho dne vymysleli stroj, který měl umět věci oživit. První pokus provedli na  
žluté mycí houbě. Houbě narostly dvě oči, dvě nohy, dvě ruce a pusa. Houba se začala tak 

smát, že to vědci nevydrželi a hodili ji do záchodu (nějakou náhodou skončila v  moři). Tak vznikl Spongebob, 
ale to už je jiný příběh. 
Vzhledem k tomu, že první pokus vyšel, rozhodli se, že druhý pokus proběhne hned na slizu. Ze začátku to 
vypadalo, že se slizem se nic nestane, ale vědci čekali. Zkoušeli k  němu dát polévkovou lžíci. Sliz se začal pomalu 
hýbat a nakonec na lžíci nalezl. Vědci dali sliz do terária a chovali ho v něm. Dali mu jméno SSZ. 
SSZ za týden vyrostl asi o dvacet centimetrů a měl podobu člověka. Vychovali ho a stal se jejich věrným 
pomocníkem………. Pokračování příště. 
                                                                                                                                           (6. A – Kokeš, Kalvar, Prudil, Zedek) 
 
                                                          Ozdravný pobyt – Horní Lomná – třída 6. B, 7. A, 8. B 

Myslím, že jsem zažila nejlepší „ozdravák“ za celých osm let. Sice jsem se ze začátku vůbec netěšila, 
ale nakonec to všechno stálo za to. Akce propukla 15. května 2017. Všechny zúčastněné třídy, přesněji 
8. B, 6. B a 7. A, se sešly u autobusu, který nás zavezl do vesničky Horní Lomná k  rodinnému hotelu U 

Studánky. Hned po příjezdu nás čekal oběd a musím říct, že to první, co mě zaujalo, byla jejich výborná 
kuchyně. Po obědě nám učitelé dali klíče a rozdělili mezi nás pokoje. V  těchto pokojích jsme prožili zbytek nádherného 
pobytu. Po odpoledním klidu nastal čas podniknout okružní prohlídku okolí. V  úterý nás navštívili animátoři 
s připraveným programem. Třetí den se s námi učitelé vydali na celodenní výlet. Úkol zněl jasně. Dojít po hřebenové stezce 
až na Kamennou chatu.  
Večer jsme opékali párky a ve čtvrtek po dopoledním výletu se za námi opět zastavili animátoři. V  pátek jsme už, bohužel, 
jeli domů. 
Všem se nám ozdravný pobyt moc líbil a doufám, že se sem příští rok opět vrátíme.  
                                                                                                                                                                Lada Roušarová, 8. B 
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                                                                  Fanoušek  

Jsem velký fanoušek FC BANÍKU OSTRAVA. Na domácí zápasy mám s tatínkem permanentku. A 
někdy jezdíme s tatínkem na zápasy, které hraje Baník na venkovních hřištích soupeřů.  Již jsem byla 
na zápasech na Spartě, v Prostějově, Ústí nad Labem, Třinci a Olomouci. Nejvíce se mi líbilo na Spartě. 

Na Spartě se mi líbil velký hezký stadion. A bylo tam více než 1 000 baníkovských fanoušků. Byla tam skvělá atmosféra. 
                                                                                                                                                       Tereza Štětínská, 3. A 

 

                                                                             Ludvík 

Ludvík je moje ryba. Je od hlavičky až k začátku ocasu modrý, jinak červený. Krmím ho speciálním krmivem pro ryby. 
Doma máme dvě ryby. Jedna je moje, druhá bratra. Bratr má Klementa, já mám Ludvíka. Klement je modrý, polovinu 
ocasu má červenou. Naše ryby mají každý své akvárium. Jsou to bojovnice. Kdyby měly společné akvárium, popraly by 

se.  Bydlí s námi od Vánoc.                                      
                                                                                                                Magda Pokludová  3.A 

 
                                                                                       Moje domácí zvířátka 

Dnes bych vám chtěl povědět o mých domácích mazlíčcích. Jako prvního mazlíčka, bych vám chtěl představit mého psa Teddyho. Je  
to rasa bišon, je moc hodný a kamarádský. Často mu dáváme na jídlo granule, jako pamlsky dostává piškoty, které má 

nejraději a nepohrdne ani ovocem, mlékem a jogurtem.  
A jako druhé dva mazlíčky bych vám chtěl představit šneky achatiny. Mám je teprve krátce a už je mám moc rád. 

Dorůstají do velikosti 20 – 30 cm, dávám jim na jídlo jablko, pampeliškové listy a celer. Jsou roztomilí a ještě malí, 
jeden šnek se jmenuje Rex a druhý Max.                          
                                                                                                                                                 Adam Kondiolka, 3. A                                                                                              

 
                                                                                    Naše fena Kira     

Naše Kira je rasy welsch-špringl španel. Kiru jsme si dovezli,  když jí byly dva měsíce.Teďuž má devět měsíců, ale je to pořád ještě 
štěně. Kira má dva oblíbené kamarády–plyšový míč a fenu Heru od našeho strejdy. Kiru nadšeně běhá v dešti i na suché trávě. 

Máme ji moc rádi a je dobře, že je členem naší rodiny. 

                                                                                                  VladislavToman, 3. A 

                                                                                                 Prázdniny 
Už jenom jeden měsíc a budou prázdniny. Moc se těším. 1. července pojedu na tábor s oddílem DUHA KLUBÁCI. Jedu 
s nimi už po třetí. Jsou tam super vedoucí a jsme dobrá parta. Letos se mnou poprvé pojede spolužačka Magda. 
Doufám, že se jí tam bude líbit jako mně. Celotáborové téma je  Tajemství Kruvalu. Na chatě jsem si vyřezala 
kouzelnickou hůlku a ještě musím sehnat létací koště  
                                                                                                                                                                Tereza Gromnicová, 3. A 
                                                                                          Výlet na Ondřejník 

V pátek odpoledne jsem potkal kamaráda Tomáše i s jeho maminkou. Měli výborný nápad, že v sobotu pojedeme všichni na 
výlet. Domluvili jsme se na výšlapu na Ondřejník. Brzo ráno jsme vstali a vydali se na cestu, která byla namáhavá, protože 

byla stále do kopce.  
Asi v polovině kopce protékal malý potůček, který jsme vyčistili od spadaného listí a větví. Voda byla hodně studená – 

brrrr. Nahoře nás čekala sladká odměna v podobě palačinek. Udělali jsme si pár fotek a chystali se k odchodu, když vtom 
začalo pršet. Museli jsme hodně přidat do kroku, ale nakonec jsme ani nezmokli. Výlet se mi moc líbil a doufám, že příští 
víkend se s Tomem zase na něčem domluvíme… 

                                                                                                   Filip Spáčil, 3. A. 
 

                                                                 Seberevolta Team 

Ačkoli je dnešní doba chaotická a plná negativních nástrah, máme tady naštěstí skupiny nadšenců, kteří se místo 
alkoholu a cigaretám věnují SEBEREVOLTĚ.Co to vůbec seberevolta je? Jde o odborný název pro fyzické a 
psychické sebeovládání. Základem seberevolty je Street Workhout, tedy cvičení venku, kdy stačí ovládat 
jen pár cviků, abyste si vybudovali fyzickou sílu a svalovou hmotu jen na základě tíhy svého těla.  

 
                                                                                               Proč team? 

Jedná se o skupinové cvičení bez rozdílu věku, rasy a pohlaví, v  němž se mladí lidé učí žít bez potřeby alkoholu, drog a cigaret. Tyto 
skupiny lidí často vedou nejrůznější přednášky na školách, aby mladí lidé viděli, jakým smysluplným způsobem se dá život prožít. 
Součástí seberevolty je taktéž pomoc při různých akcích, jako je sběr odpadků, pomoc v  útulcích či darování krve. Aby byl člověk zdravý 
na duchu i na těle, nepotřebuje posilovnu a tunu antidepresiv. Stačí se obrátit na zdravý životní styl, pohyb a hlavně pomoc jeden 
druhému. 
                       Vanesa Lorencová, 7. A 
                                                                           

 
 
                                                                              Poslední vzpomínky  z  ozdraváku 

Ve dnech 15. 5. - 19. 5. 2017 se konal ozdravný pobyt třídy 6. B, 7. A a 8. B v Horní Lomné v rodinném hotelu U Studánky. Každý 
den nás čekala túra po zdejších kopcích a také jeden celodenní výlet na Kamennou chatu. Novinkou pro mě byly také dva 
animační programy. Ať to dlouho neprotahuji. Celému „ozdraváku“ dávám 1*, ačkoli ta WIFI, no…Ale ta k  životu důležitá 
není.  
Počasí bylo nádherné, škoda jen, že ještě nebyl napuštěný bazén, jídlo bylo super a spolužáci přímo báječní!!! Všichni, ale 
opravdu všichni, byli naprosto skvělí, vůbec se mi nechtělo domů. Ačkoliv jsem na této škole teprve rok, mám radost, že mě 
mamka přihlásila právě zde a ne někam jinam. Pro mě je naše škola nejlepší školou ze všech.  
                                                                                                                                                                       Tereza Drozdová, 7. A 
 

 
 



 

      Chvilka filozofické poezie  

Někdy se zdá, že škola utíká pomalu 
a člověk si klade otázku: „Zda stojí za tu námahu?“ 
Ale ano! Stojí za to! 
Moudrost je totiž nad zlato! 
Však nebojte, konec učení již brzy bude 
a velký kopec zábavy zas nabyde! 
 

                            Barbora Kužmová, 7. A 
 

 
 

 
 

 
 

 

         Prázdniny 

Prázdniny má každý rád,  
Dokonce i deváťák. 

Kluci z první třídy,  
Nedočkavě lámou křídy. 
 

Holky vesele baví se 
O velké módní přehlídce. 
Všichni už k moři jeli, 
Jenom my jsme angínu měli. 
 

Když už jsme jeli,  
Vyjeli jsme v neděli.  
To už byl jen týden 
A škole dobrý den. 
 

                                      Michal Kawka, 4. A

                                                                     

 
                                                                              Jak to všechno začalo? Naše velká minizoo 

Všechno začalo v jedné hodině odpoledního vyučování Člověk a příroda. Pan učitel Hruzík nám do hodiny přinesl zvířátka, 
která jsme si ve skupinkách hladili a pozorovali. Jedna skupina holek se hned na první pohled zamilovala do malinkaté myšičky , 
která měla jít na zkrmení k užovce červené.  Holky 7. A celý zbytek vyučování přemlouvaly pana učitele, aby si ji mohly nechat. Pan 
učitel nakonec polevil a myšku, které jsme daly jméno Lupinka Lupinková, nám nechal. Týden na to nám pan učitel 
pořídil samečka Loupáčka.A tehdy se rozjel náš myší velkochov.  

Zanedlouho k nám přišla další samička jménem Jahůdka. V  té době už byla Lupinka hrdá maminka. Nyní už 
náš velkochov sčítá přes 20 myší – bílých, černých, strakatých. Děkujeme spolužačce Dianě Kudrové 

z 6. B  za věnování černé myší samičky. 
Naše minizoo se může pochlubit některými druhy plazů. Had Pišta je u nás ze všech hadů 

nejdéle. Má krásné červené zbarvení, vždyť je to užovka červená z USA. Je velkým 
oblíbencem všech žáků, nově k němu přišla samice užovky červené jménem Bělka.  

Žijí pospolu v jednom teráriu a vůbec bychom se nedivili, kdyby se nám vylíhla z vajec letos 
miminka. Zajímavým obyvatelem minizoo je gekončík noční jménem Duháček, toho jsme si vychovali od 
mimina. 
V jednom z mnoha dalších terárek žije rodinka větších gekončíků nočních – Tata, Žirafinka, Citronka a Benji, v této době mají období 
kladení vajec, tak to hlídáme. První dvě vajíčka se už vyvíjí!! 
Miláčkem všech dětí a školní celebritou je agama vousatá jménem Čiko, kterého do školy přinesla v  dubnu Hanka Klečková 
ze 7.A. Tato ostnatá agama na víkendy cestuje v batohu k panu učiteli na zahradu užít slunce.  Ticho si v minizoo neužijete, 

protože tam bydlí andulka vlnkovaná jménem Kačenka.  
 Nedávno k nám také dorazily čtyři žabičky – drápatky africké  a zároveň s nimi tři mexičtí axolotli albíni. Dva 
menší mají jméno Zlatka a Pinky, největší je Pankáč. Na Madagaskaru žije gekon s opravdu velkýma očima – 
paroedurapicta, zatím chováme pouze samečka. Na dveře jsme si nalepily obrázek sklípkana,  kdo se pořádně 
dívá, ten si může prohlédnou v malých teráriích tři samice zemního sklípkana  brachypelma albopilosum, které se 
před dvaceti lety v minizoo narodily.  

Naše ZOO se pyšní i malou suchozemskou želvou zelenavou, třemi pagekony řasnatými, devíti partenogenetickými 
minigekonky lepidodactylus lugubris  ( sameček u nich neexistuje, rozmnožení je jisté), rybkami živorodkami duhovými, 
ancitrusy, pakobylkami, krevetkami.  
Jako krmivo musíme chovat šváby, myšky a moučné červy! Původně jsme o velkých přestávkách chodily za zvířaty jen my, 

ale poslední týdny už se za zvířaty derou i menší děti, tak se nám tam už tradičně pletou při čištění a kontrole myšek. Ještě,  že 
máme v pondělí  ČaP a tedy dost času se o vše postarat, zapsat důležité věci do chovatelského deníku. Třeba to, že malé myšky rostou 
strašně rychle a rády namáčejí jídlo do misek s vodou. 
 Do budoucna plánujeme nákup samičky agamy vousaté, anduláčka k  andulce, mini rybičky do nanoakvária.  Červené krevetky a jasně 
zelené pakobylky se budou brzy stěhovat z 3. A nahoru k ostatním zvířatům. A jako třešničku na dortíku máme v plánu přemluvit 
pana učitele k chovu činčil…a pak nosorožce a mamuta   . 
                                                                                                                                Klára Válková, Hana Klečková  minizoo team  7.  A

  

                                                                             Výlet do polského Krakowa 

Dne 28. dubna 2017 se uskutečnil jednodenní zájezd do Polska – do historického města Krakow. Zde jsme viděli plno 
pamětihodností, např. hrad Wawel, Jagellonskou univerzitu, bránu městského opevnění Barbakan a židovskou část 
Kazimierz.   

 
 

 

 

 

 

                                                     
 



                                                          

                                                            Svíčkárna UNIPAR 

V úterý 30. května jsme jeli se třídou 4. B a 3. B na školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Ze všeho nejvíc se 
mi líbila svíčkárna Unipar, kde jsme si mohli obarvit svíčku z nezávadného materiálu. Poslechli jsme si 
proces výroby zdravotně nezávadných svíček. Měli tam i krásný obchod se svíčkami.  

                                                                                                                                                     Jakub Křižovský, 4. B 
                                                

                                                                                   Valašské muzeum v přírodě 

Na školním výletě jsme navštívili také Valašské muzeum v  přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme si 
prohlédli staré vozy, které kdysi sloužili k přepravě.  Pak jsme se šli podívat za kovářem, který nám ukázal, 

jak se vyrábí podkova ze železa. Dále jsme viděli různé stroje na zpracování obilí a ukázali nám pilu, ta byla stará a 
funkční skoro 200 let, která byla poháněna vodními mlýny. 

                                                                                                                                        Aleš Prusek, 4. B 
 
                                                                             
                                                                         Jak se nám v tomto školním roce dařilo? 

                                                                      Úspěchy našich žáků 

Sport Klára Válková, Hana Klečková, Dominika Kuželová, Sára Langrová, Kateřina Juřicová, Tereza Pospíšilová, Veronika 

Hudečková, Veronika Kúdelová a Vendula Matuštíková postoupily do krajského kola v basketbalu. 
Tereza Štětínská, Richard Stöcker, Lukáš Smejkal, Antonín Menzel, Martina Danysová a Antonín Kubiš skončili 1. v orientačním běhu 
okresního kola a postoupili do krajského kola. 
Barbora Neníčková, Tereza Gromnicová, Dominika Fridrichová a Anna Krysová se umístily na 4. místě okresního kola a postoupily do 
krajského kola. 
Richard Bulava, Tomáš Kubala, Petr Svoboda, Benedikt Vágner, Jan Kubíček, Petr Pešl a Patrik Fráňa vyhráli 2. místo poháru rozhlasu 
okresního kola. 
Michaela Dolníčková, Simona Gajdošová ,Eva Holainová, Klára Holasová, Alice Jamková, Lenka Kazimírová, Simona Kovalčíková, 
Petra Schindlerová, Bára Šintlerová, Aneta Šťástková, Sára Tomišková a Anežka Větrovská získaly 5. místo ve vybíjené v okresním kole, 
v obvodním kole byly první.  
Hana Boštíková, Viktor Citta, Eva Dibáková, Jiří Dušek, Patrik Foldyna, Patrik Fráňa, Kristína Hořínková, Alice Jamková, Ondřej 

Jankovský, Sabina Valchařová, Aleš Zapletal, Matouš Záštřešek, Tereza Pospíšilová, Lada Roušarová, Petra 

Schindlerová, Kateřina Kreissová, Sára Michalcziková, Šimon Oleksy, Michal Olša a Martin Petroš 

reprezentovali školu na čtyřech a více sportovních akcích. 

Vědomosti Jindřich Řeháček je úspěšný řešitel okresního kola matematické Pythagoriády 

Adam Gomola úspěšně reprezentoval školu v okresním kole olympiády v anglickém jazyce 
Anna Šponiarová, Lubomír Senz, Adam Gomola, Natálie Janáčková, Jan Bernat a VojtěchLazecký obsadili 
3. místo v soutěži německých jazykolamů Brich dir die Zungenicht! 

Zručnost Veronika Hudečková se v soutěži o Čokoládovou vařečku umístila na 2. místě  

 
                          Ozdravný pobyt Mečová - Horní Bečva 

V týdnu od 12. 6. do 16. 6. 2017 se děti ze tříd 4. A, 5. A a 5. B rekreovaly na horské chatě Mečová. V úterý zvládly celodenní 

výlet na Pustevny a po výletě je za odměnu čekala koupel ve whirlpoolce a sauna. Samozřejmě nechyběly ani soutěže, kterých si po ce lý 

týden užili všichni až nad hlavu. Při večerním koukání dalekohledem na noční hvězdy už někteří usínali ve stoje.  Domů jsme se těšili, 

ale už bychom tam jeli zase znovu. 

 
 

 
 
 
 

   

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                                      Krásné prázdniny!!! 


