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                                                                         Zážitek z prázdnin 

Letní prázdniny jsem prožil na horách. Často jsme se procházeli v  lese. Já a bráška jsme se naučili házet nožem 
do pařezu. S dědečkem jsme postavili stůl. Moc se nám podařil. Maminka nás všechny pochválila. Když 
bylo o víkendech hezké počasí, jezdili jsme s rodiči do Aquaparku Olešná.   
                                                                                                                           David Gajdoš, 3. A 
 

Jeli jsme na Slovensko na chatu. Mám tam dvě kamarádky. Ráno jsem s nimi šel na hřiby do lesa. 
Našli jsme plný košík hub, ale také mrtvou lišku. Asi ji zakousl pes. Ale my jsme se lišky nedotýkali, 

protože by mohla mít vzteklinu, slovensky bestnotu. Tak jsme šli dál lesem, kde jsme uviděli liščí nory. Asi byla 
odtamtud. Pak jsme se vrátili zpátky, abychom všem řekli náš zážitek.   
                                                                                                                           Tobias Běla, 3. A 
 

                                                                            Kamarádství 

Ahoj, já jsem David. Je dobré mít kamarády, jako mám já. Teď Vám povím o mých třech nejlepších 
kamarádech. Jsou to Ondřej Černík 4. A, Jirka Palider 5. B, Robert Urbančík 5. A. A proč je dobré mít 
kamarády? Protože je s nimi veliká sranda a nemáte osamělé přestávky. Můžete s nimi trávit volný čas 
venku, ve škole, doma atd. Mnoho lidí neví, jak si udržet kamarádství. Teď Vám řeknu, jak si ho 
udržíte: zkuste s nimi strávit volný čas a když něco máte /např. čokoládu/, tak se o ni hlavně 

podělte. =)                                                                                                                   

David Kašpárek , 4. A                   
                                                                           

                                                                  DRÁPEK, Agama vodní 

    Je Agama vodní skvělý domácí mazlíček? Ano , je. Ke svému životu v zajetí potřebuje terárium, teplo, vodu a 
potravu. Nejčastěji ho krmíme šváby, ale dokáže sníst i malou myš. Agama vodní pochází z  jihovýchodní Asie. 
Může dorůst až do délky 1 metru. Největší částí těla je ocas. Svléká kůži podobně jako had. Náš Drápek je 
zbarvený do zelena a kolem pusy je zbarvený do růžova. Když ho vypustíme ven z  terária, legračně běhá a vždy 

zamíří k zrcadlu, kde se na sebe dívá, klidně i deset minut. Potom si najde nějaké útulné místečko, kde si lehne a usne. 
Potom ho přemístíme do terária, kde pokračuje ve spaní.  

                                                                     Šarlota Janovská,4. A 
 
                                                                                                            Mravenci 

Věděli jste kolik druhů mravenců žije na světě? Jsou jich na světě tisíce.  Navštívil jsem zoo Hlubokou, kde chovají několik 
druhů mravenců, byli to velemravenec obrovský, mravenec zrnojed, mravenec žlutochlupý, mravenec atta (stříhač), mravenec 
toulavý. U nás v jehličnatých lesích žije mravenec lesní. Všichni mravenci  se od sebe liší např. barvou, velikostí a výskytem. 
Nově objevený druh mravence je mravenec dračí na Nové Guinei. Nejvíce mám rád mravence žlutochlupého  pro jeho žlutý zadeček. 
Věděli jste, že mravenci stříhači pěstují houbu z rozstříhaných listů? A že někteří mravenci chovají mšice? I když jsou malí, jsou důležitou 
součástí přírody. 

                                       Marek Buřil, 4. A 

 

 
 

 

                                                                                           mravenec dračí 
 



                                                                                                       

                                                                                                        O stromečku 

V létě jsem s Anetkou chtěla zachránit malinký, asi patnáct cm vysoký dub před sekačkami, které kosily trávu. Jeden jsem si 
vykopala i s kořínky, donesla domů a zasadila do květináče. Protože jsem se o něho dobře starala, vypadal krásně. Ale potom h o 
napadly mšice. Stromeček uschnul. Byla jsem smutná, a tak jsem si přála nový stromeček. Když jsem šla tento týden s tatínkem na 
procházku, našla jsem bukvici se semínkem. Už se těším, až ho zasadím. Doufám, že mi vyroste krásný buk.  
Týdny a měsíce plynuly a já jsem na semínko dočista zapomněla. Až jednou na jaře se cosi vyklubalo v květináči u našeho 
jehličnanu - malý stromeček. Ani nevím, jestli vyrostl ze semínka, které jsem v  létě zasadila, nebo ze semínka, které sem zanesl vítr. 
Na podzim můj asi dvanácticentimetrový stromeček opadl. Teď se ale bojím, aby přežil zimu, protože je ještě hodně maličký.                                                                                                          
Amálie Anna Koníčková, 4. A 
 
                                                                                                    Hokejové zápasy 

V neděli 5. 11. 2017 jsme na zimním stadionu v Českém Těšíně odehráli 6. mistrovské zápasy 4. tříd. Utkali se zde týmy 
Vítkovic, Českého Těšína a Havířova. První zápas proběhl mezi hokejisty Vítkovic a Českého Těšína. Jako gólman Vítkovic 
jsem se v tomto zápase moc nezapotil a kluky z Českého Těšína jsme přehráli 36:1. V  zápase s Havířovem jsem měl už více 
zákroků a musel jsem být ve střehu, ale i kluky z Havířova jsme porazili 13:3. Z Těšína jsme odjížděli spokojeni 
se dvěma výhrami v kapse.   
                                               Matěj Plánka 4. A  

 

 
 

 
 

 
 

 
Žáci V. B vzpomínají na prázdniny a při hře na majitele cestovní kanceláře nabízejí pár tipů na výlety: 

                                                                         SLOVENSKO 
Navštívit obec Červený Kláštor doporučujeme navštívit rodinám s dětmi od tří let. 
Červený Kláštor je obec na Slovensku v okrese Kežmarok. Nedaleko obce protéká řeka 
Dunajec, jež tvoří slovensko-polskou hranici. Můžete si zde vypůjčit kánoe a rafty. 

Pobyt doporučujeme na týden až dva. Vezměte si teplejší oblečení, obec se nachází 
v blízkosti Vysokých Tater. Z Vysokých Tater si můžete odnést pár zajímavých kamenů.  

                                                                                                                      Sára Schachlová a Dorota Janečková, V. B 

                                                                                                               
                                                                                                              DÁNSKO 
Doporučujeme dvoutýdenní výlet do Dánského království. S naší cestovní kanceláří SEM-TAM TOUR s.r.o., 
zažijete krásy této severské země. Pro rodiny s dětmi doporučujeme výlet do LEGOLANDU ve městě Billund, 
kde můžete spatřit unikátní zmenšené modely měst a mrakodrapů, dále můžete zažít různé atrakce s  tématikou 
LEGO, např. tři horské dráhy a Atlantidu s živými mořskými živočichy. Poté doporučujeme přesun do kempu 
Holmen´s camping, odkud se dostanete na nejvyšší horu Dánska, která měří 171 m. Z  kempu doporučujeme jet do 
severozápadního Jutska, do městečka Nr. Vorupor. Tam budete mít připravený domeček už z Česka dle počtu osob 
vaší potřeby. Jsou tam čisté písečné pláže, takže se můžete v  klidu vykoupat v Severním moři. Poté doporučujeme 
výlet do druhého největšího města Dánska Aarhusu, odtud jeďte na nejsevernější místo Dánska, kde můžete spatřit 
roztomilé tuleně obecné a stéká se tam Severní a Baltské moře. Doporučujeme si vzít teplé oblečení a pláštěnku, ale i 
plavky a kraťasy. Můžete si užívat u moře i v domečku. Doporučujeme pro rodiny s dětmi. Jako suvenýr si můžete odvézt 
keramického tuleně, LEGO nebo mušle. Pěkný pobyt přeje SEM-TAM TOUR s.r.o.!!!  
                                                                                                                                                      Antonín Menzel a Richard Stocker, V. B 
                                                                                    

                                      PRAHA – STAROMĚSTSKÁ RADNICE 
Praha je významné středisko turistického ruchu, je to místo vhodné pro všechny věkové kategorie. Nachází se zde 
hodně památek, doporučili bychom vám pětidenní pobyt. Je tam hodně turistů i z  jiných zemí. V Praze mají své 
nářečí. Měli byste si vzít s sebou určitě něco nepromokavého, teplého. Neměli byste si zapomenout fotoaparát. 
Staroměstská radnice je výjimečná tím, že je v ní umístěný nejstarší a největší orloj v České republice. Turisté si 
s sebou odvezou domů: fotografie, pohledy, zážitky. 
                                                                                              Markéta Galková a Natálie Vltavská, V. B 

 
                                                  DEMÄNOVSKÉ JESKYNĚ 

Cestovní kancelář LETEM SVĚTEM vás chce pozvat do Demänovské jeskyně slobody. Je to krasová 
jeskyně v Nízkých Tatrách. Uvidíte nádherný jezerní dům. Je to vhodné pro rodiny s dětmi i pro starší 
lidi. Můžete si zde zakoupit náhrdelníky s kovovými netopýry, řehtačky, turistické známky. Je to 
prostě ideální výlet pro celou rodinu. Doufáme, že se vám výlet bude líbit, určitě si s  sebou vezměte 

teplé oblečení, nezapomeňte fotoaparát. Doporučujeme jeden den.   
                                                                Jakub Křižovský a Jakub Walach, 
V. B 
 
                              Příběh z letních prázdnin 

Bylo půl třetí ráno a byl veliký vítr. Moje sestra Adélka chtěla jít za mnou a lezla za mnou nahoru na 
poschoďovou postel. Zakopla a spadla. Jak zakopla a spadla, tak se zranila. Maminka Aďu oblékla a jely 
na pohotovost. Já s taťkou jsme zůstali doma, protože taťka musel do práce a já jsem musela jet na 
basketbalový kemp. Pak mi mamka napsala SMS, že sestřička má zlomenou ruku a malý otřes mozku.  

                                                                  Justýna Horáková a Nicol Krupová, V. B 



                                      

                                                                  Barevný podzim 

Dne 1. 11. 2017 se konala akce Barevný podzim. Tato akce byla výtvarná. Mohli jsme být ve skupinách nebo 
jsme to mohli mít jako jednotlivci. Měli jsme vytvořit výrobky z přírodnin. Mohli jsme si to vytvořit celé 
doma nebo jsme si mohli rozdělanou práci přinést do školy a ve škole ji dokončit. Poslední možností bylo, 

že jsme si nasbírali přírodniny a celé jsme si to vytvořili  ve škole. Naše výtvory jsme umístili do spodního 
patra školy, kde si je můžeme prohlédnout. Tato akce byla super. Moc jsme si ji všichni užili.  

                                                                                                                                                                       Natálie Blaščikovičová, 6. A 

 

                                                                  Dýně (symbol podzimu) 

Minulý rok jsme si nechali semínka od dýně, kterou jsme dostali. Na jaře jsme si řekli, že 
bychom mohli zkusit zasadit na chatě vlastní dýně. Vyrostly nám dvě dýně, a to je co říct, že 
vůbec vyrostly, protože je to na horách. Čím víc byly větší a oranžovější, tak jsem si říkala, že 

začne podzim. I když nedorostly tak jak ta nejtěžší dýně na světě, která vážila přes 1000 kilo, i 
tak nám udělaly velkou radost. Uvažovali jsme, jestli si je dáme na jídlo nebo na ozdobu. 

Nakonec jsme si z nich udělali kompot.  
                                                                      Kateřina Balášová, 7. A 
 
                                                                                                Gekončík  noční 

je díky své nenáročnosti a mnoha barevným formám jedním z nejčastěji chovaným a velmi oblíbeným obyvatelem 
terárií. Narozená mláďata mívají okolo 6-8 cm a váží okolo 3 g. Dospělí gekončík má  20-30 cm a váží 45-65g.  
Gekončíci vyžadují živou potravu. V zajetí jsou krmeni  cvrčky, šváby, sarančaty. Doplňkově je možné podávat larvy. 
Dospělí jedinci jsou schopni pozřít i holátka myší. V zajetí se podává krmný hmyz obalený ve směsi vitamínů, dalším 
doplňkem stravy je drcená sépiová kost. Samice klade nejčastěji po dvou vejcích do předem připraveného kladiště. 
Gekončík noční se nachází v  Indii . 
                                  Barbora Jacošková, 7. A 
 

                                                                                    Slizová Super Zbraň ( SSZ)  

V minulém díle ( vytvořili Spongeboba a SSZ). Po dvou letech si SSZ začínal uvědomovat, že život není jen otroctví. 
Když se díval kolem sebe a viděl ty šťastné rodinky s dětmi, začínal být čím dál víc smutný. Jeho pomoc už 
přestávala být tak moc účinná a tak se ho laboranti zeptali, jestli je vše v  pořádku. SSZ řekl pravdu a laboranti ho 
propustili. Vyšel z laboratoře a svět se mu náhle otevřel. Všude stromy, tráva a zpěv ptáků. SSZ byl šťastný, ale když 
šel chvíli rovně, tak uviděl něco lepšího. Uviděl obrovské město, což ho uchvátilo. Bohužel za chvíli před ním stála 
policie a lítaly kolem něho helikoptéry. SSZ začal utíkat co jen mohl………….Pokračování příště  
                                                                                    (7. A – Kokeš, Kalvar, Prudil, Zedek) 

 

Tento školní rok 2017/2018 uspořádala školní družina a klub ZŠ Srbské 2 
už 3. ročník velmi úspěšné akce REJ STRAŠIDEL -  česká verze 
Halloween párty. Zúčastnilo se hojné množství dětí v krásně 
strašidelných maskách. Letošní novinkou bylo opékání buřtů v  atriu 

areálu, což děti přijaly s nadšením. Také skotačily v tělocvičně a 
vytvářely halloweenské symboly. Hlavní částí byla ale hudební párty, 

kde děti tančily až do půlnoci na moderní skladby. Starší žáci nelenili a předvedli 
taneční vystoupení a dokonce nechyběl ani klaun a stezka odvahy. 
7. B 
 

                                                         Orientační běh  

Dne 25. 10. 2017 se uskutečnilo finále škol v orientačním běhu. 
Závod probíhal v celém areálu Dolní oblasti Vítkovic a žáci naší 
školy samozřejmě nemohli chybět! Celé akce se účastnili žáci 9. B, 8. A a 7. B. Zapomenout nemůžeme 
také na žáky 5. ročníku. Nás, tedy 8. A, reprezentovali Tomáš Kubala, Hanka Klečková, Petr Pešl, Klára 

Válková a Petr Svoboda… ti nejlepší. Každá kategorie měla jinou trasu a jiná stanoviště. Principem běhu 
bylo sesbírat razítka ze všech stanovišť v co  nejlepším čase. První závodník startoval v 9:15 hod. Poté se 

startovalo s rozestupem 2 minut. Všichni závodníci obdrželi buzolu, mapu  areálu se stanovišti a kartičku na razítka. 
První z třídy 8. A startovala z 12. místa Klára Válková za kategorii D9. V konečném výsledku skončila na 7. místě se ztrátou 
necelých 4 minut na vítězku.  
A jaký měla pocit?  
„Myslím si, že jsem nedopadla zase tak špatně na to, že jsem běžela poprvé.“   
Bylo těžké se na mapě zorientovat a najít stanoviště?  
„Práce s buzolou a mapou byla snadná, jelikož nám to paní učitelka Hulenková dobře a stručně vysvětlila. Asi nejtěžší bylo najít stano viště 
číslo 39, ale nakonec jsme si dokázali i s ostatními žáky pomoci!“   
Byl pro Tebe celý běh zábavný?  
„Určitě, velmi mě to bavilo. Je to velmi napínavý závod, jelikož do poslední chvíle nevíte, jak to dopadlo. Někomu by se mohl o zdát 
nudné pobíhat sem a tam a hledat správná stanoviště, ale já jsem si to velmi užila, snažila jsem se to proběhnout rychle a zbytečně se nikde 
nezdržovat!!! Musím říct, že jsem se velmi ráda zúčastnila a nebyla bych proti, kdybych měla jít i příště! 
Další z 8.A startovala Hana Klečková. 
Jaký jsi měla pocit a jak se Ti dařilo?  
„Byla jsem hodně ve stresu, obzvláště před startem a při hledání stanovišť, ale na to, že jsem skončila hned za 
Klárou Válkovou, i když jsme obě běžely poprvé, umístily jsme se podle mě velice dobře. Celý běh mi zpříjemnili 
velice milí dělníci, kteří všem napovídali při hledání stanovišť.“ Mohla ses umístit lépe?  
„Ano, určitě mohla, jelikož jsem se špatně zorientovala, zkrátka zaběhla jsem se.“  
Líbil se Ti běh?  



„Určitě, běh byl velice záživný a napínavý, ale taky jsem vyzkoušela něco nového, ne jenom běhání dokola na hřišti. Všichni 
účastníci a pořadatelé byli velice příjemní a milí, také jsem tam poznala nové lidi. Zapomenout nemůžu také na své dobré 
kamarády z basketballu. Celý běh mi zpříjemnili velice milí dělníci, kteří všem napovídali při hledání stanovišť. 
Doufám, že příště se budu moci opět zúčastnit. 
Po doběhnutí všech závodníků se začaly sčítat body a časy do konečných výsledků. Všichni jsme netrpělivě  čekali, jak to 
dopadne. Naše škola dopadla dobře jak v jednotlivcích, tak celkově. Přesněji, naše škola se umístila na 1. místě, jak všichni doufali.   
Myslíme si, že pan učitel Olša i paní učitelka Hulenková mohou být na žáky pyšní. 
Ze sportovního okénka zdraví Klára Válková, Hana Klečková, Petr Svoboda, Petr Pešl a Tom Kubala, 8. A 

 
                                                                        Podzim 

Na začátku školy se k nám blíží i podzim. Barevný, sychravý podzim. Vezme do rukou palety barev a začne 
malovat listy na žluto-červenou,  občas nějaký list vynechá a nakonec je nechá všechny spadnout. Zvířata 
uloží k zimnímu spánku, aby venku neumrzla. Z luk jde slyšet křik dětí pouštějících draka, na dvoře se seká 
dříví a u ohně zní zvuk kytary a hlasitý zpěv lidí, kteří si užívají poslední podzimní dny. Nakonec podzim 

předá žezlo a začne bílá zima.  
                                                                                              Simona Brandlová, 9. A 
 

                                                                                        Exkurze do Oswětimi 5. 10. 2017 

Ve čtvrtek 5.října 2017 jsem se zúčastnil exkurze do Oswětimi. Cesta autobusem do Oswětimi trvala hodinu a 
půl. Při vstupu do tábora jsme prošli přes kontrolu, potom jsme dostali sluchátka a řekli nám frekvenci, na 
kterou si je máme nastavit. S paní průvodkyní jsme podrobně procházeli jednotlivé budovy a místa. Říkala 
nám příběhy o tom, jak se tam tehdy krutě chovali k dětem a o pokusech s cyklonem B. Poté jsme jeli do 
tábora Auschvitz II neboli Birkenau. Šli  jsme cestou, kterou šli vězni do plynových komor a násladně do 
čtvrti, kde věznili děti. Exkurze byla velmi zajímavá a líbila se mi. 
                                                                                                                           Marek Slivka, 9. A 
 

                                                            Výlet do Olomouce (aneb výstava Terakotová armáda)  

Psal se den 21. září. Den, kdy se dvě deváté třídy vydaly na výlet do krásného moravského města 
Olomouce. Jely se tam podívat na zajímavou expozici o známé Terakotové armádě.  Šlo o 8000 soch 

z pálené hlíny, pohřbených v mauzoleu prvního císaře dynastie Čchin. Tudíž asi kolem roku 220 př. n. l. 
Cesta tam byla sice trošičku únavná, ale to nám nezkazilo dojmy z výletu. Jakmile jsme dorazili na 
místo, čekal na nás dlouhý a poučný film o těchto historicky významných sochách. Po tomto 
„dokumentu“ si jeden milý pán pro nás připravil přednášku o jídle a různých dalších surovinách, které 
tenkrát v tomto období  jedli. Vše jsme si pozorně poslechli. Dozvěděli jsme se spoustu věcí jako 
například, že už tehdy měli lidé dost pestrý jídelníček. Do jejich jídelníčku patřila různá zelenina, 
luštěniny a rýže. Poté, co jsme se vyfotili snad se všemi sochami, jsme prošli místní FASCINUJÍCÍ 
skleníky, podívali se na Olomoucké obchodní centrum a obratem jsme jeli domů.Tento výlet jsem si 
opravdu užila a doufám, že než odejdu z této školy, tak si ještě nějaký takový podobný prožiju znovu. 
                                                                            Anna Šponiarová , 9. A 
                                                                                                 Orientační běh  

Na konci října se žáci naší školy zúčastnili  XXVII. ročníku orientačního běhu "Finále škol 2017". Závod 
proběhl v krásném prostředí Dolní oblasti Vítkovic, se startem a cílem v prostoru Do lu Hlubina. Panovala 
zde přátelská atmosféra, spojená se sportovními zážitky.  Celkově se akce vydařila a to i výsledkově. Naši 
žáci stáli na stupních vítězů skoro ve všech kategoriích, a tím se stali celkovými vítězi v  soutěži Družstev 
škol ve všech kategoriích.V jednotlivcích v nejmladší kategorii dívek vyhrála Tereza Štětinská (4.  A). 
Chlapci pak obsadili všechny stupně vítězů – 1. místo Menzel Antonín (5. B),  2. místo Stocker Richard (5. B) a 
3. místo Zástřešek Matouš (5. A). V kategorii  pro žáky 6.-7. ročníků, v dívkách zvítězila Matuštíková Vendula  
a v chlapcích pak obsadili 1. místo Petroš Martin  a 3. místo Bernat Tomáš, všichni jsou žáky 7.  B třídy. V této 
kategorii se těsně za stupni vítězů umístil Olša Michal, který obsadil 4. místo. V  kategorii pro nejstarší 
závodníky se nejlépe umístil Baláš Dalibor (9. A), který doběhl na 5. místě. 
Všem závodníkům GRATULUJEME a přejeme další sportovní zážitky!!! 
                                                                                                                                Dalibor Baláš, Robin Mišan 9.A 
                                                                                  Pohádka o veliké řepě 

Byli jednou dědeček a babička a měli malou vnučku. Každý den vnučka pomáhala svým prarodičům krmit zvířata. Zatímco 
Evička krmila zvířátka, babička pracovala v kuchyni, děda, ten měl na starost pole. Jednou vypěstoval řepu takovou, že se 

na ni chodili dívat ze sousední vsi. Zabírala půlku pole a stále rostla a rostla. Nedalo se nic dělat, děda ji musel vykopat. 
Motyka se mu však hned zlomila. Zavolal na pomoc babičku. Ta uchopila dědu v pase, ten chytil ze všech sil listy a 
společnými silami táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Babička zavolala vnučku. Ale ani tak řepa nepovolila. Vnučka běžela 

pro pejska. Pes chytil vnučku, vnučka babičku, 
babička dědečka, dědeček řepu – táhli, 

táhli. Řepu nevytáhli. Pejsek přivolal 
kočičku. Ta chytila pejska, ten vnučku, ta 

babičku, ta dědečka, ten řepu - táhli, táhli , 
ale nakonec ji nevytáhli. „Ty, myško? Jsi 
taková maličká. Jak bys mohla pomoci?" 

Nevěřila babička. Děda se smál. Ale 
myška už stála v řadě. Chytila se 
pevně kočičky, kočka pejska, pejsek 

vnučky, vnučka babičky, babička 
dědečka, dědeček řepy - táhli, 

táhli, táhli - a najednou byla řepa 
venku. Zůstala po ní v zemi díra. 



Jak řepa povolila, svalili se všichni na jednu hromadu, smáli se a smáli. Společnými silami se jim dílo                    
podařilo.                                      Eva Dibáková , 9. B 

                                                                   

                                                                                           
                                       Colours of Ostrava 

Multižánrový mezinárodní hudební festival každoročně pořádaný od roku 2002 v  Ostravě.  Od roku 
2012 se koná v úchvatném prostředí Dolních Vítkovic - v bývalém areálu hutí a železáren. Zatím 
poslední 16. ročník nabídl přes 350 programových bodů na 21 otevřených i krytých scénách - koncerty, 

diskuse, divadla, filmy, workshopy i výtvarné aktivity.  
Mnoho účinkujících mě překvapilo, ale někteří mne zklamali, i když je to také samozřejmě o tom, co 

posloucháte nebo co se vám líbí. 
Já jsem si festival užila spolu se svou rodinou.  

                                                                                                                         Hana Boštíková, 9. B 
                                                          
                                                                      Divadelní představení v německém jazyce 

Dne 18. října 2017 navštívily třídy 9. A a 9. B divadelní představení  3× über  die Liebe, které bylo v německém jazyce a 
uskutečnilo se v Cooltouru v centru Ostravy na Černé louce. Němečtí herci se nám představili ve třech dílech H. CH. 
ANDERSENA – Malá mořská víla, Pasáček vepřů a Sněhová královna. Žákům se toto divadelní představení moc líbilo!  
                                                                                                                                                     Mgr. Šárka Feketsová 
 

     Pozvánka do světa draků -MINIZOO  Srbská 

       Živá příroda kolem nás je vzácný zázrak, jedinečný svou barevností a 
rozmanitostí. Člověk nedokáže napodobit síly přírody, může pouze vnímat její krásu 

a sílu, žít zdravě v souladu s okolním světem. Naše škola má blízko k přírodě a 
ekologii nejen díky blízkému lesoparku, ale taky pro aktivní zapojení dětí do 

přírodovědných projektů a praktickou činnost v oboru pěstitelství, chovatelství. 
Žáci obdivují tropické rostliny ve školním skleníku, 

v hodinách předmětu člověk a 
příroda pozorují projevy přírody při terénním pozorování 
v Bělském lese. Mladí přírodovědci pečlivě mikroskopují 

hmyz a se zájmem zkoumají každého tvora nebo rostlinu.  
Naše minizoo nabízí všem návštěvníkům pozitivní prožitek při kontaktu s živými exotickými 

tvory, rozvíjí u dětí jejich přirozený zájem poznávat nové věci, rozšiřuje jejich povědomí o ok olním světě, 
chovatelství a respektu k živým tvorům. Každodenní péče o křehké plazy učí děti odpovědnosti, svědomitosti a 

spolupráci, umožňuje všem prožít radost a úspěch.    
       Mnoho žáků školy přineslo a nosí zvířátkům „něco na zub“, všechny děti se těší na výpravy za chovanými plazy. Z malých i velkých 
nadšenců přirozeně vznikl početný „tým minizoo“, který dochází za plazy denně a jen s  těžkým srdcem se s zvířaty loučí.  
 Co na Vás čeká za dveřmi chovatelské místnosti?  Nejedovatí, nekousaví, zdraví,  nečekaně krotcí malí potomci tyranosaura a jiných 
druhohorních oblud – menší druhy plazů, o kterých jste rozhodně ani neslyšeli. Chcete nápovědu? Osm druhů hadů, sedm druhů gekonů, 
agama vousatá, australský varan, dva druhy obojživelníků,  mnoho druhů hmyzu – strašilky, pakobylky, brouci zlatohlávci a potemníci, 
největší švábi světa, bezobratlí – sklípkani a sladkovodní krevety, v nádržích čilé akvarijní rybky. Naši „draci a škrtiči“ se nám odvděčili za 
péči tím nejlepším způsobem – narodily se nám z vajíček během léta mláďata gekončíků nočních, pagekonů řasnatých a užovek 
červených. Jedna malá užovka albínka nemá černou barvu,  jen červenou a bílou, zůstane ozdobou minizoo. Brzy se vylíhnou vajíčka 
gekona panenského, vajíčka strašilek a pakobylek, dovybavíme poslední volná terária pro odchovy a nové gekony. Můžete si prohlédnout 
raritu - kůži krajty mřížkované výjimečné délky 6,44 metru. Takové obří hady chovat nebudeme, gekoni a ještěři jsou mnohem  zajímavější. 
Pozorovat zrození a vývoj atraktivních zvířat je dobrodružství, stejně jako vzít si na ruce hada, užovku, gekona,  ještěrku nebo trnitou 
nohatou strašilku původem z dalekých neprostupných pralesů. 
                  Přijďte za námi – obdivovat džungli školního tropického skleníku,  rozmanitou sbírku sukulentů a tilandsií, orchidejí. Kdo není 
strašpytel, ten se pak určitě vydá do druhého patra do tajuplného světa draků a jiných magických tvorů. Jste zváni.   
 
Za  „tým minizoo“ a další nadšence         Mgr. Aleš Hruzík  


