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     Milujeme koťátka a jednorožce 

 

Určitě všichni milujete koťátka a holky jednorožce. Zde se o nich něco dozvíte.  Koťátka se rodí slepá. Jakmile 
trošku povyrostou, začnou běhat jako tryskáč a prozkoumávají celý svět. Mám jeden příběh o rozkošných 

koťátkách. O letních prázdninách jsem byla u babičky. Samou radostí mi sdělila, že se narodila čtyři koťátka. 
Zavedla mě do staré stodoly, kde ležela. Byla rozkošná. Teď už jsou z nich dospělé kočky. 
A začneme o jednorožcích. Jednorožci vypadají jako koníci, ale na hlavě mají roh. A teď hádanka. Víte, 
odkud se bere duha? Ne? Zde máte odpověď. Je to nevábný způsob. Jednorožci, ji, ehm, pšoukají. 

A teď příběh. Moje kamarádka Katka Radka byla sama doma. A přes okno přeletěl jednorožec. Katka Radka se 
lekla, myslela si, že se jí to jen zdá. Ale nezdálo. Opravdu ho viděla. Takže máme důkaz, že existuje. A to je konec 
našeho vyprávění.  
             

                Anna Sovadinová, Eliška Zástřešková, 3. A 
     

        Lesní škola 

 

Jednoho překrásného dne nás celou třídu pozvaly Lesy  ČR na procházku do lesní  školy. Když jsme dorazili na místo, 
představil se nám lesník Pavel, ten byl náš lesní průvodce. Čekal nás patnáctiminutový film, potom nám lesník 

Pavel ukázal, co se všechno dá vyrobit ze dřeva, například léky, sirup, dokonce i v mobilu je trošku dřeva. Mohli 
jsme si sáhnout na vycpaná zvířata, lesník Pavel nám na stůl položil paroží daňka, muflona a jelena. Prošli jsme si 
lesní dráhu a nakonec jsme chytali v lese hmyz, většinou tam byli pavouci, ale různé druhy. Kámoši chytili 5 pavouků a 

jeden chytil i mouchu. Holky chytily komára. Pak už byla jenom klidná cesta do školní jídelny. 
HURÁ NA OBĚD! 

Jo a málem jsem zapomněl. Neškoďte, prosím, lesu. Díky.  
     

        Daniel Dočekal, 4. A 
 

        PŘÍBĚHY S PÍSMENEM  
 

                         Příběh křupky 

 

Jednou byl jeden pán. Jmenoval se Přemysl a zrovna jedl křupky. Jeho žena Mařenka řekla Přemyslovi, ať ji nějaké 
křupky dá, ale Přemysl všechny křupky snědl. Přemysl řekl Mařence, že má zajít koupit nové křupky, ale 
Mařenka řekla, že si má pro nové křupky zajít sám. Takhle si Přemysl odpykával svůj trest. Jak křupky domů 

přinesl, rozdělil se i s Mařenkou, aby neměl další trest. 
 

 Tomáš Onderka, 4. B 

                           
 

Předevčírem říkala Anička, že řeřicha je jedovatá smrtelně. A taky říkala, že řeky nejsou dlouhé. Dneska říkala Anička, že spoření není 
dobré. Zítra podle mě řekne, že říká pravdu. A taky si myslí, že všechno jí věříme. Lhaní není dobré ani pro Řeky.  
 

                Daniela Zálešáková, 4. B 
                                   Malá Kateřina 

 

Povím vám příběh o holčičce, co se učila říkat ř. Jmenovala se Kateřina. Kateřina měla jít zítra k zápisu do 1. třídy. Ale jediná věc, co jí 
nešla, bylo písmenko Ř. A, B, C, dokonce i R, ale jenom s tím Ř měla problém. Ale maminka s ní každý večer cvičí ze slabikáře plno 
slov na Ř. I k paní pedagožce chodí cvičit, ale nejde jí to. A vadí jí to. Někteří žáci se jí ze školky posmívají. Místo Ř totiž říkala Ž. 
Cvičila slova: řeřicha, řepa, bříško, říkadlo atd. Ale jednou řekla Ř, ale to bylo jednou. A pak jí to zase nešlo. Trénovala, ale nešlo jí 
to. Nastoupila k zápisu a tam jmenovala mláďata, příklady a písmena a za týden šla k zubaři a tam dostala rovnátka. Za týden šla na 
logopedii a najednou řekla Ř, ale ne jednou, už mluvila jako profesionál a nikdo se jí neposmíval. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. 
 

            Karin Szabadosová, 4. B  

 
Ukřičená křepelka 

 

Křepelka křepčí, že chce tři křížky na křepelčí křídla. Křídla křehce překřížíme, křížky křídou přikreslíme a křepelka ukřičená 
pořád není spokojená, má pořádnou zlost. Přechytralá přítelkyně, co se často haštěří, nechce křížky, přitom líně vaří z vajec večeři. 
 

     Autor Neznámý  
 
                               Dokážete zjistit, kdo je autorem článku?  
  

školní časopis 

3. A 

4. A 

4. B 

Říkala Anička 



Aneta   

 

V neděli jsme šli na výlet do Metylovic. Nejdříve jsme vyšli na vrchol Čupku, potom jsme byli na obědě v restauraci 
Pod lipami. Měli tam výborný smažený sýr. Po obědě jsme navštívili muzeum Kožane město. V tom muzeu 
byly vystaveny věci z kůže, dokonce tam byla vystavena vyčiněná kůže leguána zeleného, ovce a kozy. Jeden 

pán nám povídal o tom, jak kdysi vyráběli biče. Ukázal nám staré bubny potažené kůží, první kožené míče, 
starou aktovku, krpce (boty), řemeny. U nějakého pána prý našli zbytek mazadla na biče. Pan průvodce říkal, že 

kdybychom si do toho sáhli, už bychom to neumyli. Potom nám povídal taky o barvě, kterou barvili biče, taky by 
prý nešla umýt. Moc mě to bavilo. 

Aneta Černíková, 5. A 
                                                                    Můj vzor 

 

Mým vzorem je hokejový brankář Henrik Lundqvist, který se narodil 2. března 1982 ve Švédsku. Momentálně hraje za tým 
New York Rangers v NHL. Svojí kariéru začal v roce 2001 v týmu Vastra Frolunda ve SEL. V roce 2005 byl vyhlášen 
nejlepším švédským hokejistou roku. Jeden z jeho největších úspěchů nastal s švédskou reprezentací v roce 2006 na 
zimních olympijských hrách. Tady získal zlatou olympijskou medaili. Další jeho velký úspěch byl zisk trofeje za 
mistrovství světa v sezóně 2011/2012. Tento skvělý brankář je také držitelem dvou stříbrných medailí z mistrovství 
světa.     
      Matěj  Plánka  5. A 
 
                                              Hmyz 
 

Byli jsme na výstavě společenského hmyzu ve Frýdku-Místku. Byl tam i živý hmyz, strašilka ďábelská, šváb velkokřídlý, pakobylka 
indická a čmelák zemní. Zjistil jsem, že strašilka ďábelská stříká smradlavou tekutinu, když se cítí v nebezpečí, nebo že včely 
krmí své larvy mateří kašičkou. Byly tam informační tabule, na kterých byly napsány zajímavosti o určitém hmyzu. Třeba o 

termitech bylo napsáno, že termití královna se dožívá až 50 let nebo že někteří termiti staví svá termitiště ve směru sever jih 
(to znamená, že je postaveno okrajem k severu a okrajem k jihu). Doporučuji vám všem zajít na takovou výstavu, koná se 

každoročně v zimě.                                                           
                                       Marek Buřil, 5. A     

Mé sportovní úspěchy 

 

Jmenuji se Lukáš Smažák a je mi jedenáct let. Hraji basketbal za tým BK Snakes Ostrava. Mezi mé největší úspěchy patří vítězství na 
mistrovství krajů v Česku. Zároveň jsem byl na tomto turnaji vyhlášen nejužitečnějším hráčem celého mistrovství. Další sport, 
kterému se věnuji je snowboarding. Mezi mé úspěchy patří druhé a třetí místo v závodě MČR, které se konalo na Dolní Moravě. 
Sport mě velmi baví a svůj volný čas si bez jakéhokoliv sportu nedokáži představit. 
           Lukáš Smažák, 5. A 
 

              O prázdninách ve škole 

 

O prázdninách jsem byla ve škole. Ano, ve škole. Ale ne v naší. V pondělí jsem šla do práce s maminkou. Pouští mě do jazykové 
učebny. A tam se vždycky vyřádím na interaktivce. Tentokrát jsem si nejprve kreslila notovou osnovu a „jako“ učila stupnici C dur. 
Jenže mi to najednou začalo blbnout. Když jsem měla pero na jednom místě, psalo mi to někde jinde. Ale to nebylo jediné, co mě trápilo. 
Nahoře se mi neobjevovala lišta s barevnými pery a čárami. I jsem kvůli tomu volala tatínkovi. Ale ten mi také nepomohl. Později jsem 
zjistila, že mám zapnutý jiný program než obvykle. Když jsem si ho přepnula, mohla jsem už „svým žáčkům“ vysvětlovat pomocí 
různých barev, různých typů písmen a čar. Můj zapálený výklad přerušila až po několika hodinách maminka. Musely jsme jít domů. A já 
se už teď těším na další prázdniny, až budu zase učitelkou.    

Amálie Anna Koníčková, 5. A 
 

    Národní divadlo Moravskoslezské 

 

Už druhým rokem účinkuji v Národním divadle Moravskoslezském. Hraji a zpívám v hodně představeních – balety, opery, 
muzikály. Nejnovější divadelní představení, ve kterém učinkuji, je opera. Jmenuje se Osud a napsal ji hudební skladatel Leoš 
Janáček. Hraji roli jménem „Žabka“ a mám symbolizovat mladou dívku. V březnu také začínáme učinkovat v baletu. Jmenuje se 
Nebezpečné známosti a budeme v něm zpívat. V představeních mě hrát baví a určitě v tom budu pokračovat. 

                                       Veronika Sukatschová, 5. A 
 

               Šneci 

 

Máme doma dva šneky, jeden se jmenuje Max a druhý Rex. Přesné jméno je achatina, ale ten název moc nepoužívám. Nedávno 
se nám narodili malí šneci, jméno zatím nemají. Je jich pět a jsou dost roztomilí, jeden nám vyrostl strašně rychle. Velcí 
šneci si udělali takovou skořápku jako kdyby se zazimovali. Zatím nevím, co to je nebo jak se to jmenuje ale snad na to brzy 
přijdu. Musíte je jednou denně stříkat rozprašovačem a měnit jídlo. Taky jim musíte kupovat sepiovou kost a kokosovou 
drť. Do rukou si je můžete brát, ale vím, že hodně z vás by si je ani nevzalo. Ani já si je neberu.  

                    Adam Kondiolka  5. A 
  Slizová superzbraň 5 

 

SSZ šel s divnozvukověvydávajicím chlapcem lesem a povídali si o tom, jak probíhaly celé tři roky útěku od SSZ. Když dorazili 
do chlapcova domu, jeho rodina SSZ zdvořile přivítala. Poté chlapcův otec řekl: „Tak ho tu tedy máme ☺.“Po přivítání s rodinou 

šli SSZ s chlapcem do chlapcova pokoje. Bohužel rodina měla velké finanční problémy a rodiče zjistily, že na SSZ je vypsaná 
odměna 3 milióny rublů. Rodiče nezoufali... Vyběhli nahoru, SSZ s chlapcem zamkli a zavolali policii. Bohužel SSZ ani 

chlapec nedokázali vymyslet žádný způsob, jak se dostat ven. SSZ si sedl na postel, a začal brečet (sliz). Chlapce ale 
přece jen něco napadlo! Říkal si, že jestli se SSZ umí vsáknout do hlíny, tak že to půjde i do postele! Z venku už šlo 

slyšet houkání policie a chlapec řekl SSZ, ať se rychle vsákne. SSZ nechápal, byl zmatený, ale pak mu to došlo. Začal se 
vsakovat. Policie už vrážela do domu. Už přicházeli do pokoje a SSZ byl již skoro vsáknut. Chlapec zařval: „POPOPO!" a 

SSZ se dovsáknul. Policie přišla do pokoje a vůbec nic netušila. Pokračování příště.  
       (8. A – Kokeš, Kalvar, Prudil, Zedek) 

 

5. A 

8. A 



 
                                Ozdravný pobyt  2019 – třída 6. A a 8. B - přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně 
 

V rámci ozdravného pobytu žáků 6. A a 8. B, který se uskuteční v květnu 2019 v Jeseníkách, navštívíme přečerpávací vodní 
elektrárnu Dlouhé stráně. Ta se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů České republiky. Patří tak mezi nejvýznamnější 

české památky jako jsou třeba hrad Karlštejn nebo zámek Hluboká. V samotném finále hlasovací soutěže se stala dokonce 
největším divem České republiky, kdy pro ni hlasovalo 119 158 občanů. 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je vybudována v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Mnohé její 
objekty byly umístěny do podzemí a objekty na povrchu jsou ohleduplně začleněny do přírody. Od roku 

2010 je horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně přístupná lanovkou z blízkého lyžařského 
areálu Kouty. Lanovka vyveze návštěvníky 4,5 km pod horní nádrž. K ní se potom lidé dostanou pěšky, na 
kole nebo využitím minibusu, který tam jezdí kyvadlově. Nově je přístupná 2,5 km trasa lesem po červené, 
která vede až na korunu horní nádrže. Areál Kouty nabízí i další možnosti sportovního využití.   
 Dlouhé stráně jsou jednou z nejnavštěvovanějších turistických zajímavostí v Jeseníkách. 
                  Mgr. Šárka Feketsová 

                  Lyžák 
 

V pondělí 11. 3. se naše třída společně s přihlášenými žáky ze tříd 6. A, 6. B, 7. A a 8. A vydala na 
lyžařský kurz do Malenovic na chatu jménem P. O. M. A. Zúčastnili se začátečníci i dobří lyžaři či 
snowboardisté. Každý den jsme na svahu byli dvakrát, tudíž každý zkušený či nezkušený 

jezdec měl dost času na to svou jízdu co nejvíce zdokonalit. Mezi lyžováním nás v chatě vždy 
čekalo dobré jídlo a zábava. Ve středu jsme šli na bowling, kde si každý zahrál a koupil něco dobrého. 

Ve čtvrtek nás čekaly závody a umístění bylo následující: Na lyžích 3. místo vybojovala Vendula 
Svobodová (8. A), 2. místo obsadil Michal Olša (8. B) a celý lyžařský závod vyhrál Martin Petroš (8. B). 

U snowboardistů 3. místo obsadila Natálie Vltavská (6. B), 2. místo Tereza Pospíšilová (8. B) a na 1. místě se 
jednoznačně umístil Tomáš Bernat (8. B). Lyžák si všichni moc užili a už se těšíme na příští rok. 

          Sára Michalczyková, 8. B 

 
 
 

  
 

Jak už určitě víte, příští školní rok se v září znovu podíváme do Vídně. Prohlédneme si různé 
památky a stavby s průvodcem a s naší paní učitelkou Feketsovou a panem Kosíkem. Pokud 
váháte, jestli jet znovu či poprvé, tak radím - určitě jeďte. Vídeň má co nabídnout a i když za těch 
pár hodin určitě nestihnemevšechno, tak zažijeme zcela jistě nezapomenutelný zážitek. Cena není 
přehnaná a proto to není žádný problém. Cesta autobusem nepotrvá nějak dlouho a proto se 
nemusíte bát, že bychom  se nudili. Pro ty, co jedou poprvé, tak není o čem přemýšlet. Vídeň je 
krásné město a má co ukázat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Horalské narozeniny 

 

Letos jsem se rozhodla oslavit své 16. narozeniny netradičně – výstupem na Lysou horu. Když oslava, tak ať to stojí za 
to. Sbalila jsem batoh, zavolala svým dvěma kamarádům, ti přibrali s sebou ještě dva nerozlučné parťáky – dva psy a 

hurá na Ostravici. Celá naše výprava byla zábavná. Jelikož se vyjíždělo ráno, na turistické trase nebyl téměř 
nikdo. Poslední část pod Lysou horou si užíval každý z nás. Slunce krásně vycházelo nad obzor a všude klid. 

Nahoře se uskutečnilo slavnostní menu v podobě teplého guláše a kofoly. Sama nevím, jak se to mohlo stát, 
najednou byly tři hodiny a my věděli, že je čas návratu. V půlce cesty dolů jsme měli opět krásné rozloučení, 

tentokrát v podobě západu slunce.   
No řeknu vám jedno. Jako správná oslavenkyně jsem si vše parádně užila. ☺ 

                                                                                                                                            Drozdová Tereza, 9. A 
 

6. A 

8. B 

Tobias Fromelius, 8. B 

Návštěva Vídně 

9. A 

https://www.cez.cz/cs/energie-a-zivotni-prostredi/energie-z-obnovitelnych-zdroju/voda/dlouhe-strane.html


  
          Výlet na rozhlednu 

 

Nepovažuji se sice za velkého cestovatele a světáka, ale přece se někdy stane, že se o víkendu probudím a chce se mi 
někam mimo Výškovice. I tak se stalo jednu sobotu, že jsem zvedl mobil a zavolal kamarádovi Kubovi, zda se mnou 
nepodnikne výlet na kolech. Plán měl jasný cíl. Cyklostezkou se dostat na Landek a z Landeku do kopce na 
rozhlednu do Hošťálkovic. Odtud jsme se kochali výhledem na celou Ostravu. Ne, že by šlo o dojímavý pohled na 
hluboké lesy, ale i tak to byla pěkná podívaná. Ačkoli se to nezdá, s Kubou jsme měli v nohou kolem třiceti kilometrů.  
 

Nebudu machrovat a přiznám se rovnou. Když jsem se blížil k domovu, těšil jsem se na sprchu, jídlo a postel. A jaký byl plán na 
neděli? No přece zotavit se ze sobotního cyklovýletu.  
                                                                                             Kubíček Jan, 9. A  
 

Jaro ve školním tropickém skleníku a v dračí minizoo  

        Rostliny ve školním tropickém skleníku pod jarním sluncem rychle ožily, zčervenaly a ozdobily stonky novými výhony. 
Chladnomilné orchideje už dokvétají, raší liány a bromélie. Vše zelené se připravuje na bujný růst, záplava jarního tepla a slunce 
probudila trnité sukulenty ve skleníku i na parapetu ekologické učebny. Žáci osmých a pátých tříd rozsadili nové rostlinky, starší rostliny 
zasadili do vhodné zeminy. V době od 9. dubna do 12. dubna 2019 si můžete tento svět rozmanitých rostlin prohlédnout na výstavě v 
přízemí školy před vchodem do školního skleníku, můžete obdivovat velký cykas, fíkovník, smrdutku s velkými chlupatými květy, 
araukárii nebo sbírku tilandsií a bromélií. 
      Děti se zájmem o přírodu a chovatelství pravidelně navštěvují během přestávek a výuky přírodovědných předmětů své šupinaté 
miláčky v minizoo. Mladí přírodovědci se učí rozumět světu zvířat, jejich nápaditým projevům, snaží se zvládnout  péči o plazy, 
procvičují si pozorovací schopnosti a správnou manipulaci s hadem nebo ještěrem. Brzy se ve všem zdokonalují, získávají respekt k živé 
přírodě a nové znalosti o světě rozmanitých pralesních tvorů.   
   Během letošního roku chodí za „svými“ hady a ještěry mnoho nadšenců, na škole jsou mezi šikovnými dětmi výborní 
chovatelé a zapálení přírodovědci. Při vstupu do minizoo je uvítá přísným pohledem zvířecí „šéf“ minizoo agamák Čiko. 
Prospal zimu, ale teď už na vše dohlíží svým poťouchlým pohledem. Společnost mu dělá nový známý, krotký modrožlutý 
leguánek obojkový, šperk, původem ze skalnatých oblastí USA. 
     Mladším chovatelům pomáhají zvládat náročnou práci se zvířaty zkušenější členové kroužku - žáci devátého ročníku Jiří Benedikt   
Vágner a Tereza Drozdová. Často ve volném odpoledním čase chodí do minizoo pečovat o plazy, umí s přehledem představit chovaná 
zvířata malým návštěvníkům z mateřských školek a školní družiny, žákům nižších ročníků. 
     Mezi velmi atraktivní chovance minizoo patří čtrnáct užovek, nejkrásnější jsou určitě korálovky a jejich pestrá mláďata. Velkou raritou 
je naše drobná, velmi tenká užovka zelená, k této hmyzožravé samičce letos pořídíme samečka. Odchov tohoto vzácného druhu hada je 
velmi těžký, ale ne nemožný. 
      Mnohem náročnější na čas a prostor je chov ještěrů, letos se snažíme odchovat mláďata felsumy madagaskarské, 
pagekona řasnatého, gekončíka nočního a gekona páskovaného. Velmi atraktivním chovancem minizoo jsou všechny felsumy z 
ostrova Madagskar, modroocí gekoni hrbolkohlaví, pár velkých gekonů obrovských, pár gekonů pruhovaných a čokoládově zbarveni 
gekončíci afričtí. Drobnějsí druhy gekonů žijí více skrytě, teprve v minizoo rostou a dospívají - gekončíci čínští, gekoni panenští a 
madagaskarští. Další raritou jsou naši krotcí gekoni z ostrova Nová Kaledonie – skupina gekonů hrbolkohlavých a pagekonů řasnatých. 
Jsou to praví lesní skřítci, jejich oblíbenou potravou je kaše z přezrálého ovoce. První mláďata těchto exotických plazů se už zdárně 
vylíhla, další snesená vejce už inkubujeme v líhni. V akváriích zvědavě pokukují obojživelníci - africké drápatky a mexičtí axolotli, jsou 
stále hladoví, živou potravu si berou ochotně přímo z ruky.  
      Někteří mladí přírodovědci si oblíbili chovaný hmyz pro jeho velmi zajímavé projevy a zvláštní barvu i tvar těla. Přijďte se k nám do 
minizoo brzy podívat na tři druhy největších švábů světa, maskované strašilky a pakobylky a barevné létající brouky zlatohlávky. Pro 
hladové ještěry chováme dva druhy brouka potemníka a drobnější cvrčky banánové, mlsnou agamu Čika a gekončíky noční přikrmujeme 
nymfami švábů argentinských. Ve velkých akváriích plave málo rybek, protože zatím nemáme vyřešeno přihřívání chovatelské místnosti 
během horkých letních dnů. Rybky a obojživelníky musíme vždy stěhovat před prázdninami do chladnější třídy.  
    Chov zvířat je úžasné, nekončící dobrodružství, nabízí postupné odhalování tajů přírody a chovatelskou radost. První kontakt s hadem 
nebo gekonem bývá často u dětí i dospělých začátkem dlouholetého zájmu o svět tajemných tvorů, pozorování líhnutí mláďat gekonů a 
hadů je úžasným zážitkem. Proto neodkládejte návštěvu minizoo, přijďte mezi mladé chovatele a nadšené přírodovědce.   
         
     Správce minizoo Aleš Hruzík  

 

 

  

      

  

     

 

     

 
 
 

 
 
 
                                      


