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                                                                     Jak jsme trávili letní prázniny  
O prázdninách jsme letěli s bráchou a rodiči do Bulharska. Přiletěli jsme v noci. V hotelu na recepci nám 
nasadili náramky a dali karty od pokoje. Pokoj byl velký a moc pěkný s výhledem na moře i bazén. 
S bráchou jsme se nemohli dočkat, aţ vše navštívíme. Po snídani nás přivítal animační tým. S animáky jsme 
malovali, hráli hry, kaţdý den byly jiné. Po obědě se chodilo k moři, cesta trvala 5 minut. Nejlepší byla 

červená vlajka, to byly největší vlny, úţasné v nich skákat a dovádět. Moře bylo čisté a teplé. Po večeři nám 
začala diskotéka a večerní vystoupení, kde se rozdávaly diplomy za soutěţe. Byla to krásná dovolená, kterou si 

budu dlouho pamatovat. 
                                            Tobias Běla, 4. A 
                                                                                                   Dovolená v Řecku 
O prázdninách jsem byl v Řecku na ostrově Zakynthos. Půjčili jsme si auto a jeli jsme na výlet k Modrým jeskyním. Modré 
jeskyně byly moc pěkné a voda kolem nich byla také nádherně modrá. Další den jsme se jeli podívat na ztroskotanou 
pašeráckou loď. Po cestě jsme potkali oslíka, který chtěl jít se mnou do auta. Poslední výlet bylo dobrodruţné hledání ţelv Carret 
carreta na motorové plachetnici. Celkem jsme viděli tři ţelvy. Cestou zpět jsem dostal mořskou nemoc. Kaţdý den jsme se chodili 
koupat a já jsem se konečně naučil plavat. Na dovolené se mi moc líbilo a uţ se těším na příští rok. 

             Tobiáš Řeháček, 4. A 
 

       Výlet na Praděd 
O prázdninách jsme jeli s tetou a bratrancem Lukášem na Praděd. Šli jsme skoro pořád do kopce, asi jen třikrát byla rovinka. I kdyţ bylo 
oblačno, výhled na okolí byl krásný. Na Pradědu byla také restaurace, kde jsme si dali dobrý oběd. Cestou zpátky dolů nám 
pršelo. Výlet se nám moc líbil, ale bolely nás noţičky. 
                                                                                          Sofie Martausová, 4. A 
 

                 Fantastické prázdniny 

Letos jsem proţil báječné prázdniny. Přestoţe zpočátku vydatně pršelo, zbytek prázdnin byl nadprůměrně horký. Celý 
čas jsem trávil na chatě společně s mladším bráškou, babičkou a dědou v Krásné. Rodiče za námi jezdili pravidelně o 
víkendech. Vţdy pro nás měli připravený zajímavý program. Nejednou nás maminka překvapila chutnou dobrotou, 
kterou předem uvařila na naše přání, či upekla uţ doma. Odměnou jí byly naprosto čisté talíře a naše plně 
spokojené ţaludky. Záţitků mám na rozdávání, a proto je pro mne těţké vybrat jeden jediný. Hodně času jsme 
s babičkou trávili v lese, na zahradě či hřišti U Jelena na Praţmě. Několikrát jsme navštívili koupaliště na Olešné a 
prosvištěli zadínky na zdejších tobogánech. Poprvé jsme byli na Léto festu v dolní oblasti Vítkovic, kde jsme si zazpívali 
oblíbené hity s Annou K., skupinou Kabát či Chinaski. S prarodiči jsme vyrazili za kulturou do Těšína na Šlágr fest a na Kamenité za 
prvorepublikovými písněmi. Úţasný byl i rodinný výlet do zábavního parku v polském Inwaldu, kde nás ohromila Dinolandie, Svět 
miniatur nebo Zahrada papeţe Jana Pavla II. Tak bych mohl pokračovat dál a dál. Zásadní pro nás však byla oslava dvacetiletého 
výročí mých rodičů, kterou jsme jim s bráškou připravili na zahradě. Plno nafukovacích barevných balónků, dobrot na stole a slavnostní 

večeře uvařená babičkou. Letos jsem opravdu proţil báječné prázdniny, které však měly jednu chybu. Byly krátké… 
                                                                                                                                                                                                   David Gajdoš, 4. A 
                                                                                            Prázdniny na Slovensku 
V srpnu jsem jela s maminkou, tetou a babičkou na Slovensko. Ubytovaly jsme se v Liptovském Jánu. Je to malé městečko, ve 
kterém pramení teplý minerální pramen. Vyvěrá ze země do malého bazénku, kterému se říká káď. Kromě plavání a dovádění ve 
vodě jsme si udělaly výšlap na nejvyšší horu Nízkých Tater, D`umbier. Jely jsme lanovkou na Chopok a odtud jsme dále uţ musely 
jít pěšky. Vyšlo nám krásné počasí a nás čekaly krásné výhledy na okolní hory. Večer a ráno jsem chodila krmit kozy, ovečky a 
slepice. Bylo to tam super. 
                                              Eliška Kotullová, 4. A 
                                                                                           Dovolená v Chorvatsku 
Moje prázdniny začaly o týden dřív, neţ je běţné. Těším se na ně nejvíc, ale škoda, ţe vţdy tak rychle utečou. Tento 
rok jsme jeli do Chorvatska, moc se mi tam vţdy líbí. Letos obzvlášť, protoţe jsme měli dokonce k dispozici bazén a také s námi 
jeli i mí dva bratranci, tak to bylo super. Po návratu z Chorvatska jsme jezdili po výletech, byli jsme v Punkevních jeskyních na jiţní 
Moravě, v zoo a taky jsme se hodně chodili koupat. Tyhle prázdniny se mi moc líbily a uţ se těším na další. 
                                                                                                                                                                                             Patrik Gawlik, 4. A 
                                                                                                Libuše a Přemysl  
Libuše byla kněţna, která převzala vládu po svém otci. Libuše uměla taky věštit. Jednou se dva muţi pohádali o pole. 

Nemohli se dohodnout, kdo si pole nechá, tak šli za Libuší. Libuše přivřela oči a řekla prvnímu: „Pole 
bude navţdy tvoje.“ Druhý muţ se rozzlobil a řekl: „Běda muţům, kterým vládne ţena!“ Libuši ta slova 
mrzela. A tak nechala vyvést ze stáje svého nejoblíbenějšího koně Bělouše. Bělouš běţel tři dny v kuse 
bez oddechu. A zastavil u muţe na poli a ti, co s ním běţeli, mu řekli, ţe bude manţelem Libuše. Muţ se 

jmenoval Přemysl Oráč. 
                                           Barbora Olšová, 4. B 

                                                                                                     

školní časopis 
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                                                                                                    Praotec Čech  
Před dávnými časy ţil Praotec Čech a jeho bratr Lech. Putovali přes lesy, pole, louky a řeky. Jejich lid byl hladový a unavený. Po 
dlouhé době našli konec lesa pod horou Říp. A Praotec Čech řekl: „Tady si odpočineme pod tou horou.“ Brzy ráno se probudil a řekl: 
„Půjdu se poohlídnout po kraji.“ Sešel z hory a řekl: „To je naše země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající.“ A bratr Lech 
šel dál a říká se, ţe dovedl svůj lid do Polska. 
                                                                             Martin Duda, 4. B 

 
                                                                                    
 

                                                                                                      Dotek křídel 
O prázdninách jsme byli na Šumavě. Jednoho slunečného a velmi horkého dne jsme se vydali k Černému a Čertovu jezeru. 
Cesta byla náročná, vedla do prudkého kopce. Ale stálo to za to. Na hladině Čertova jezera plulo plno krásných kačenek. 
Seděla jsem na velkém kameni u břehu a pozorovala je. Vtom mi na šaty přistála váţka. Malá, červenohnědá, překrásná. 
Ani jsem raději nedýchala, abych ji nevyplašila a ona neodletěla. Vydrţely jsme to obě dlouho. Byl to můj nejkrásnější záţitek 
ze Šumavy. 

                                     Amálie Anna Koníčková, 5. A                              
                                                                                                           Kouzla 

O prázdninách jsem začal s kouzly. Umím jich hodně. Moje nejoblíbenější se nazývá "nalezení karty v chaosu". Nechám diváka 
vybrat kartu a pak je zamíchám a najdu ji.Učím se z internetu a potom cvičím, pokud mi to nejde dobře. A učím se od čtyř 
kouzelníků. Baví mě to, protoţe někdy se divák zatváří srandovně.   
                                                                                                                      Ondra Černík, 5. A 
 
                                                                                                         Morčátka 
O prázdninách jsme s mou sestrou dostaly morčátka. Jmenují se Ţofinka a Barunka. Barunka je moje morčátko. Je to úplně boţí, 
protoţe předtím jsme nemohly mít ţádné domácí zvířátko a teď máme dvě. Jsou 2 a půl měsíce staré. Kaţdý den dostávají novou 
zeleninu a taky jim měníme vodu. Jejich nejoblíbenější jídlo jsou pampeliškové listy. Jsou malinké a strašně. Jsem moc ráda, ţe je 
máme. 
            Štěpánka Kasková, 5. A  
                                                                                                      Moje Matylda 

Uţ od malička jsem touţila po zvířátku, se kterým bych se mazlila. Měla jsem ptáčka, rybičky, dva křečky, kteří umřeli a mě to bylo moc 
líto. Ale touha po zvířecím kamarádovi mě nepřešla. Přemluvila jsem maminku o kočičku nebo pejska. Nakonec vyhrálo kotě. Je moc 
hravé a přítulné. Našla jsem ji přes inzerát a podle fotky jsem hned věděla, ţe je to ona, Matylda. 

                        Šarlota Janovská, 5. A  
                                                                                       Taneční soustředění v Chorvatsku  
V srpnu jsem byla na tanečním soustředění v Chorvatsku v přímořském městě Gradac. Kaţdý den jsme tančili a odpoledne jsme se chodili 
koupat na nedalekou pláţ. Na ní jsme měli dvě vystoupení. Jeden večer jsme se šli podívat do města, kde jsem si koupila černobílý batoh. 
Bydleli jsme v apartmánu, který měl tři patra. Já jsem byla ubytovaná v prvním patře na pokoji se dvěma kamarádkami  Izou a Kájou. 
Jeden den jsme také pluli na lodičkách na jezeře, pak jsme do něj skákali z mola. Moc se mi to tam líbilo, bylo tam strašně prima. 
                                                                                                                                                                                         Bára Neničková, 5. A  
                                                                                                      Tábor rytířů  

O prázdninách jsem byla na táboře. K chatě jsme šli asi hodinu. Neţ jsme tam došli, teta Petra, naše kuchařka, uvařila gulášovou 
polívku. Příští den nás vzbudili v sedm hodin. Vedoucí Vojta měl na starost rozcvičky. Bylo to skoro to nejhorší, co jsme na táboře 
měli. Tábor byl o tom, ţe k nám na Camelot přijel pan král, řekl nám co a jak. Taky nám řekl, ţe odjede do jiné země, aby tam 
zajistil klid a mír. Ještě neţ odjel, pasoval nás na rytíře. Pak odjel. O chvíli později přiběhl králův doprovod a říkal: "Unesli nám 
krále!" Do konce tábora jsme ho ale vysvobodili.    
                                                                              Aneta Černíková, 5. A    
 

         Ozdravný pobyt  

S naší třídou jsme jeli v červnu na ozdravný pobyt na Hutisko-Solanec. Nejprve mě zaujal výlet ke koním. 
Našli jsme tam kočku, které jsme dali jméno Číča Artur. Moc se mi líbila. Dále jsme obešli stáj a 
pokračovali dovnitř. Viděli jsme koně a dokonce i zajíce. Kdo chtěl, mohl se povozit na koni, kterého 
doprovázel jeho jezdec. Výlet pokračoval v zábavním parku v Roţnově. Tam jsme si všichni mohli 

vyzkoušet atrakce. Třeba lukostřelbu, sumo, aquazorbing a mnoho dalších. Následoval skákací hrad. 
Líbilo se mi i ubytování. Všichni říkali, ţe máme nejhezčí pokoj. Škola v přírodě se mi moc líbila a těším se 

na příští rok.  
                            Matěj Hruška, 5. B 
                                                                                                 Folklorní Festival 

O prázdninách jsem byla na dvoudenním výletě v Písku. Byla jsem tam se souborem na XXIV. Mezinárodním Folklorním Festivalu. 
Kromě našich vystoupení jsme viděli i tance z jiných zemí a regionů. Byli jsme ubytovaní v hotelu s ostatními soubory. Náš pokoj měl 
krásný výhled. Šli jsme se projít přes kamenný most, viděli muzeum z písku, koupili zvláštní fantu a zmrzlinu, navštívili nejlevnější 
obchod, prošli celé město a domů jsme se vrátili kolem půlnoci. A to je můj záţitek z Písku. 
                                        Eliška Šponiarová, 5. B 

                
            Cestování o prázdninách 

Letošní prázdniny jsem si hodně uţila. S maminkou jsme hodně cestovaly. Navštívily jsme Prahu, brněnskou zoo a taky 
Kroměříţ. V Praze jsme viděly hodně památek a navštívily jsme Voskové muzeum. V Kroměříţi jsme navštívily zámek a 
Květnou zahradu. Taky jsem byla na táboře na Morávce a příměstském táboře v Hlučíně. Prázdniny mi rychle utekly. 

                 Adéla Koschatzká, 5. B 
 

 
 
 

5. B 

5. A 



Dovolená 
Na dovolenou jsme jeli do Řecka. Jeli jsme tam dva dny. Kdyţ jsme se ubytovali, šli jsme na horu Olymp, potom do zátoky. 
Nebylo snadné se tam dostat, ale zvládli jsme to. Jednou po bouřce byly třímetrové vlny. Já jsem do nich hned skočil, jednu jsem 
nestihl a zavalila mě. Dovolená u moře se mi líbila a těšil jsem se domů. 

                                           Adam Piecha, 5. B 
 

 
 
 

 

Roots camp  
Byl sedmý prázdninový týden a já jsem jel k Zemské Bráně na parkurový tábor. Téma tábora bylo Roots (kořeny). Na tomto táboře 
jsme se dozvěděli, jak vznikl parkur. První den jsme měli téma parkur, coţ znamená co nejrychlejší přesun z místa na místo. 
Druhý den se zaměřil na Methode Naturlle (Movnat), coţ je cvičení, které pouţívali francouzští vojáci. Třetí den jsme probírali 
freeruning, kreativní pohyb, a čtvrtý den ADD, parkur a freeruning dohromady. Tábor byl fyzicky náročný, ale byl super. 
                                                                                                                                                                                                                   Michal Košař, 5. B  
 

                                                           
                      
                              Aktivity o prázdninách  

Na začátku prázdnin jsem byl na fotbalovém kempu v Olomouci, který se jmenoval Olomoucký camp. Byli jsme ubytováni 
v pětihvězdičkovém hotelu. Hned potom jsem jel na další, který se jmenoval Joma kemp. Taky byl super. Naučil jsem se tam hodně 
věcí. Kdyţ skončil, jeli jsme všichni do Německa za tetou a strejdou, abychom si odpočinuli od všech starostí. Strávili jsme tam týden, 
který uplynul jako voda. Byli jsme u krásného jezera, kde to vypadalo jako u moře. Brzy ráno jsme dorazili domů a mi začal tréning, 
zápasy a turnaje. To jsou všechny moje hlavní a nejlepší záţitky z prázdnin. 

       Jakub Řehák, 5. B 
 

                                                                                                    Moje prázdniny  
Hned po vysvědčení, v pátek večer, jsem jela do Německa za tatínkem, který tam bydlí. Jela jsem tam s mamkou od jeho 
přítelkyně. Jezdili jsme k jezerům, na hory a jednou i k Bodamskému jezeru, které vypadá jako moře. Tam jsme byli ubytováni 
v hotelu. Jen tak jsme odpočívali a uţívali si. Rádi jsme mlsali zmrzlinky. Za týden jsme se vrátili domů. 
                                                                                                                                                                                      Barbora Kalichová, 5. B 
 

    Zážitky z prázdnin 

Týden před prázdninami jsem letěl s rodiči k moři do Bulharska. Letěli jsme poprvé letadlem, let trval 2 hodiny. Byl to úţasný záţitek. 
Bydleli jsme v hotelu Belissa ve městě Primorsko. V hotelu byl i venkovní bazén. Ráno jsme chodili k moři a 
odpoledne na procházky po městě. Dělali tam skvělé palačinky s čokoládou a banánem. Moře bylo studené a byly 
tam velké vlny. Dovolená se mi líbila a rád bych si ji zopakoval. 
                                                                                                                Alexandr Praţák, 5. B  
 
                                                                                       Návštěva Archivu města Ostravy 

Ve středu 19. září 2018 navštívily třídy 6. A a 6. B Archiv města Ostravy, který se nachází v Ostravě – 
Přívozu.  Nejprve nás paní archivářka rozdělila na dvě skupiny. První skupina poslouchala výklad o historii archivu, zkoumala  

různé pečetě a písemné zprávy. Druhá skupinka se šla podívat do studovny a do samotného archivu. Také jsme šli k trezoru, 
kde jsou nejdůleţitější dokumenty – ale tam nás nepustili. Nejzajímavější byl asi samotný archiv. Bylo tam chladno, protoţe se 
tam musí udrţovat určitá teplota a vlhkost, aby písemné památky vydrţely co nejdéle. Návštěva archivu utekla jako voda, 

moc se nám tam líbilo. Pak jsme se vrátili do školy. 
                                           Pavla Kalvarová, Táňa Hrabcová a Adéla Chmelová, 6. A 

 
                                                                  Exkurze v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa 

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa navštíví vybraní ţáci  8. a 9. ročníku naší školy Národní památník II. světové války, který 
se nachází v Hrabyni. Nejprve si ţáci prohlédnou komentovanou výstavu Československá armáda 1918 – 1938, kde vyuţijí i pracovní listy. 
Pak se přesunou do samotného památníku, kde bude probíhat komentovaná prohlídka. Doufám, ţe se tato exkurze bude ţákům líbit.   

                                                                                                                                                            Mgr. Šárka Feketsová 

 

 
                                                                                            
 

6. A 



                                                                                              Severská mytologie 
     Chtěla bych vám dnes napsat, něco málo o severské mytologii, o jejich bozích a světech. Severský 

panteon tvoří dvě skupiny bohů, válečničtí Ásové a Vanové spojovaní s plodností. Za nejvyššího 
boha se dá povaţovat Ódin, jeden ze tří prvotních bohů a patron magie a run, Thór, bůh 
hromu, deště, nebe a plodnosti země, Tyr bůh války a Freya, bohyně plodnosti. Loki (také Lopt) 
je lstivý bůh. Loki, který byl původem obr, uzavřel s bohem Ódinem pokrevní bratrství a byl 

přijat mezi Ásy. Při Ragnaröku,  konci světa, však stojí proti nim. Jeho dnem je sobota. V 
severské mytologii je Loki součástí mnoha příběhů.  Kromě bohů existují také zlí obři, světlí álfové 

a také černí álfové (trpaslíci). V severské mytologii také existuje poměrně 
nejasný systém devíti světů spojených světovým jasanem Yggdrasilem, ve 
kterých sídlí zmiňovaná stvoření, lidé a duše 
mrtvých.                                                                                                                         
               Dorota Jacošková, 6. B 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
                                                                     Můj malý dráček LP 

LP je moje malá Kamarádka je to agama vousatá. Koupila jsem si ji na fauna trzích které  
bývají  na výstavišti Černá louka, konají se jednou za měsíc vţdy v neděli. LP miluje teplo 
svého skleněného domečku, ráda se vyhřívá na výhřevném kameni. Kromě tohoto kamene se 

v teráriu nachází ještě dvě misky, jedna je na vodu a druhá na zeleninu, větev a přístřešek, pod kterým  ráda odpočívá. Nejvíce  
ji  chutnají sarančata, ale nepohrdne  ani cvrčky a červi zofobasy. Ze zelenin má nejraději rukolu a polníček. V létě s ní chodím na 

procházky do lesa nebo na hřiště, kdyţ je venku zima tak se nejraději prochází po bytě. Je  velice společenská, má ráda ostatní  děti a 
dospělé. Je to moje zlatíčko. 
                                                Barbora Jacošková, 8. A 
                                                                                         
                                                                                        Slizová superzbraň 4 
V minulém díle jste četli: Po třech letech byl uţ SSZ velmi unaven, proto se rozhodl vsáknout do hlíny a 
usnout. Po té, co se vysáknul z hlíny, slyšel jakési dinosauří chlapecké pazvuky. Zjistil, ţe je chlapcův 
hrdina. SSZ šel s chlapcem lesem směrem k jeho domu. Celou cestu si povídali o tom, jak probíhaly celé tři 
roky útěku od SSZ. Chlapec pořád vydával další a další pazvuky. První bylo „popo“, poté jakési delší verze, 
ale nejspíš s jiným významem „popopo“, ale to uţ SSZ vůbec nechápal. Prostě…….prostě nějaké 
„pjúúúúú“. Kdyţ dorazili k domu a vešli do něj, chlapcova rodina je vítala a otec chlapce řekl:  
Pokračování příště. 
                                 (8. A – Kokeš, Kalvar, Prudil, Zedek) 
 
                                                                                           Loutkové divadlo 

Ţáci 8. A, 8. B a 7. A se zúčastnili divadelního představení v Divadle Loutek. Představení mělo 
název NASTUPOVAT! DĚJÁK Z RYCHLÍKU, které reţíroval Marek Pivovar a Radovan Lipus 
na námět Karla Růţičky. 
„Mašinfíra Lojza denně jezdí po svých zajetých kolejích na trase Ostrava – Vídeň. Dělá svou 
práci dobře, má ji rád, ale trápí ho, ţe jeho syn propadá z dějepisu. Jednoho dne se mu zjeví duch 

Vláčník, který odnepaměti drandí po všech tratích Evropy a umí se po nich pohybovat i v čase. Poradí Lojzovi, 
aby svému synkovi proměnil dějepis na dobrodruţné výpravy do dějinných událostí. A hned spolu vyrazí do průmyslové revoluce 

v Anglii…“ 
(www.dlo-ostrava.cz)                                                                                      
                                                                                               Ostrava Cup 2018 

Od 7. 9. do 9. 9. probíhal basketbalový turnaj, který pořádala SBŠ Ostrava. Zápasy se konaly ve všech halách a 
tělocvičnách v Ostravě. Náš tým Basket Ostrava se zúčastnil ve čtyřech kategoriích. Tým U15, v němţ jsem také 
členkou, nezůstal pozadu. Prvním soupeřem se stal tým Skot Nusle. Nesoustředěnost a nervozita byla na nás 
znát.  Ačkoli byly ve všech kategoriích výhry na dosah, neodnesli jsme si ani 3. místo. Hlavu ale nevěšíme, neboť 
není důleţité vyhrát, ale získat nové zkušenosti. 

                                                                                             Hana Klečková, 9. A 

                                                                                                                                                      
                                                                                       Mistrovství ČR mládeže v agility 2018 
Ve dnech 8. a 9. září se v Trutnově konalo Mistrovství ČR mládeţe a dětí v agility. Těm, kteří se s termínem agility setkali 
poprvé, podám krátké vysvětlení. Agility je sport se psy, kdy pes musí co nejrychleji překonat různé dráhy v co nejkratším 
čase. Na mistrovství závodilo 166 psů se svými psovody. V sobotu závody zahájil „rozcvičovací běh-hra“, poté následovaly 
soutěţe druţstev, kde jsme se se svým druţstvem Wanted The Champions  v součtech dvou běhů umístili na 8. místě. 
V neděli se nám v soutěţi jednotlivců v kategorii Dět – SMALL dařilo ještě o něco lépe.  V prvním běhu jsem se svou Lilly 
doběhla na 8. místě, ve druhém běhu na 5. místě. Co to pro nás v součtu bodů znamenalo? No přece 2. místo. Obě 
jsme se staly vícemistryněmi pro rok 2018. Z dvaadvaceti závodníků s plemenem Coton De Tulear stát na druhém 
místě?! Toto plemeno se k agility absolutně nehodí, ale povaţte sami. Copak můţu tak nadaného pejska nechat bez 
trofejí? 
            Klára Válková, 9. A 
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                                                                                              Na kole za Janáčkem 
Jednoho sobotního odpoledne jsem se rozhodl, ţe na kole zajedu na letiště Leoše Janáčka, kde se právě konaly Dny NATO 2018. 
Cesta ve směru na Petřvald byla příjemná a převýšení takřka nulové. Jiţ kousek od Staré Vsi nad Ondřejnicí mě přivítala 
několikametrová kolona aut. Ţádná hysterie mnou necloumala, a tak jsem seskočil z kola a vedl ho po krajnici. „Mám to zadarmo 
a nemusím se nikam cpát“, pomyslel jsem si při pozorování souběţného letu pěti stíhaček. Po chvíli mě napadlo, ţe si udělám 
„malou“ zajíţďku na Hukvaldy. Cíl a směr jasný. Brušperk, Fryčovice, Dolní Sklenov a… kopec aţ do oblak. Opět jsem zvolil 
klidné vedení kola ve směru hukvaldské obory. Nabízela se mi jen otázka. Vyjít na zříceninu, či se v klidu kochat u brány 
pohledem na hotel, kostel a malebné obchůdky? Co čert nechtěl, napadla mě ta „nejlepší“ myšlenka, a to ta, ţe si s kolem 
vyšlapu zříceninu z druhé strany. Za velkou námahu se mi však zřícenina odvděčila úţasným výhledem. Zpět jsem zvolil cestu 
nejmenšího odporu, tedy hezky po asfaltu kolem Lišky Bystroušky přes dančí oboru. Napadlo mě, zda nenavštívím také rodný 
dům Leoše Janáčka, ale čas se stal mým pánem a já se jiţ dále nemohl zdrţovat. V Brušperku mě ještě chytla malá dešťová 
přeháňka, ale to ke správnému výletu přece patří.  
                                                                                        Jakub Sedlák, 9. A 
 
                                                   Letní Shakespearovské slavnosti neboli Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete 
I letos se na Slezskoostravském hradě konaly Letní shakespearovské slavnosti. Program skýtal opět velký výběr, například 
Hamleta, Sen noci svatojánské a mnoho dalších. My jsme si vybrali Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete. Hra měla 
komediální charakter, takţe zábava byla zaručena. Vystupovali zde také herci, které známe z televizních obrazovek. 
Ačkoliv měl děj komplikovanější zápletku, v níţ jsem se občas ztrácela, přesto se mi představení nesmírně líbilo. Šla 
bych na něj znovu. Celou atmosféru umocňovalo tajemno hradu, hvězdy na obloze a jak by řekl Shakespeare „svit luny“. 
Tento večer byl jedním slovem okouzlující. 
                                                                           Kateřina Juřicová, 9. A 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


