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                                Sáňkování 

V neděli odpoledne jsem šel s Honzou sáňkovat na kopec. 
Kopec byl hodně velký, sluníčko svítilo a bylo plno sněhu. 
Jak jsme šlapali nahoru, tak jsme si v duchu přáli, aby 

tam byla lanovka. Když jsme byli nahoře, jásali 
jsme a radostí skákali. Ale potom Honza zakopl a žduchl do saní, které se rozjely. Snažili jsme se je  
dohonit, ale byly rychlejší. Naštěstí byla na kopci lyžařka, která nám je chytila. Rozloučili jsme se a jeli dál. 
                                                                                         Tobiáš Řeháček, 3. A 
 

                                                                                                      Jarní prázdniny 

O jarních prázdninách jsem byl s rodiči a bráškou na chatě. Naše chata je až na Slovensku. Sníh tam bohužel nebyl. Tak 
jsme s bráškou jezdili na čtyřkolce, kterou nám donesl Ježíšek. Nebo jsme šli do lesa hrát si na vikingy a zadávali si navzájem 
různé úkoly. Potom stavěli pro lesní skřítky domečky, a když se setmělo, tak jsme šli z  lesa ven. Prázdniny byly super. 
            Tobias Běla, 3. A 
 

                                                                              Jarní prázdniny byly krásné, avšak krátké! 

Mezi mé největší prázdninové zážitky patří rodinná exkurze ve výrobní továrně Marlenka v Lískovci u Frýdku-Místku, 
kterou založil před 15 lety Armén Gevorg Avetisyan. Zde jsme zhlédli film, který popisoval vývoj od založení firmy až po 
současnost. Ochutnali jsme mnoho cukrovinek a rodiče vyzkoušeli i výtečnou kávu. Někteří z  dospělých návštěvníků 
ochutnávali desetiletý arménský koňak. Pak následovala prohlídka výrobní haly, kde byla k  vidění výrobní linka, 
zaměstnanci při práci či robotizace. Na závěr exkurze jsme koupili cukrovinky pro naše nejbližší.  
Druhým ohromným zážitkem byla návštěva U6 - Velkého světa techniky ve Vítkovicích, tedy výstavy, která nabízí velké 
množství interaktivních exponátů, s nimiž si návštěvníci mohou hrát, experimentovat a něco nového poznávat. Maminka 
se s tetou u několika exponátů dlouhou dobu zdržela, zasmála i zavzpomínala. Párkrát pronesla větu: „Inu, kdeže 
loňské sněhy jsou…“ 
                                                        David Gajdoš, 3. A 
 

                                                                                                     Jarní prázdniny 

Letos byly jarní prázdniny až v březnu. Moc jsem se na ně těšila, protože jsem poprvé jela s rodiči na lyžařskou 
dovolenou do Itálie. V pondělí v noci byl odjezd. Odpoledne jsme si všichni zabalili věci a taťka je naložil do auta. 
O půlnoci jsme vyjížděli na dlouhou cestu do Itálie. Taťka řídil a já s mamkou jsem mohla klidně spát. Ráno jsme 
přijeli na hotel a šli jsme se ubytovat. Na pokoji jsme se převlékli a šli lyžovat. Nahoru na sjezdovku jsme jeli lanovkou. 
Sjezdovka byla dlouhá a všude bylo hodně sněhu. Lyžovali jsme tři dny. Odpoledne a večer jsem si hrála s  ostatními dětmi 
v hotelu. Na hotelu jsme měli snídaně a večeře. Jídlo bylo moc dobré. Ve čtvrtek jsme po obědě odjížděli zpátky domů. Večer 
jsme se vrátili a já jsem šla spát. Moc se mi tyto prázdniny líbily.  
                                                                                                                 Sofie Martausová, 3. A 
 

                                                                                                         Velikonoce 

O Velikonocích jsem šel se starším bratrem na koledu za sestřenicemi  a tetou. Zazvonili jsme a čekali, kdo otevře. Otevřel bratranec a 
prozradil nám, že sestry se schovaly do skříně. Vběhli jsme tam a pořádně je vyšlehali. Přibrali jsme i tetu, ať jí to není l íto. Starší Janička 
běhala po bytě a pištěla. Mladší Aničce se to líbilo. Teta nám dala čokoládová vajíčka a šli jsme spokojeně domů.  
                                                                                                                                            Tobiáš Řeháček, 3. A 
 

 
 

 
 

 

 
 



         
                                                              

                        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, mladí chovatelé si hýčkají své oblíbené plazy, ještěrky, gekony a hady.  
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 okolním 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, dva druhy obojživelníků, mnoho druhů hmyzu – strašilky, pakobylky, brouci zlatohlávci 
a potemníci, největší švábi světa, sladkovodní krevety. V nádržích se prohání čilé akvarijní rybky, rostou vodní rostliny z 
Amazonie. Naši „draci a škrtiči“ se nám odvděčili za péči tím nejlepším způsobem – narodila 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,  
tento sameček Albi zůstane ozdobou minizoo. Už se vylíhla vajíčka strašilek a pakobylek, mláďata rostou jako z vody. 
Dovybavíme poslední volná terária pro odchovy a nové gekony –gekona zlatého a obrovského. Můžete si prohlédnout raritu - 
kůži krajty mřížkované výjimečné délky 6,44 metrů. 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. Hruzík Aleš 

 

                                                                                                                 Co mě těší a baví…  

Je toho hodně, co mě těší a baví. Mezi mé velké záliby patří sport, hlavně gymnastika a lezení. Mám ale ráda i keramiku, baví  mě z ní 
vyrábět různé věci a dávat je jako dárky rodině a kamarádům. Vždycky se moc těším na náš kroužek chovatelství. Má nejoblíbenější 
zvířata jsou čoko gekoni a mini gekoni. Všechno mě baví i proto, že tam mám dobré kamarády. 
Někdy je ale úplně nejlepší si trochu zalenošit.  
                                                                                              Tereza Gromnicová, 4. A 
 

                                                                                                                             Lego 

Myslím si, že lego zná celý svět. Lego vzniklo rodinou v dánském  Billundu. První stavebnice obsahovala několik barevných 
kostiček s pár minifigurkami. Teď je třeba lego Star Wars, City, Friends a Duplo pro nejmenší děti. Proč píšu o legu? 
Protože mě baví stavět z lega různé věci a netvořit jen podle návodu, třeba jsem si složil mravenečníka, obří mnohonožku, 
vážku, auta a středověkou pevnost. S legem si užívám spoustu zábavy. 
                                                                                                                              Marek Buřil, 4. A 
 

                                                                                                                       Origami 

Origami mě baví, protože jsou někdy složité. Někdy lehké. Už umím 8  origami. Šavli, super katanu, nunčaky, shuriken, žábu, 
lišku, dvojitý meč, loďku. Dokonce jsem jednou jen tak náhodně skládal a udělal si svůj druh lodičky. Byl jsem vedle. Protože 
když se vám něco takového stane, tak chvilku na to koukáte a pak to jdete všem ukázat. Víte, jak jsem se to naučil? Půjčil jsem 

si maminčin počítač. Skládal jsem asi 4 - 5dní.  
                                                                               Ondra Černík :), 4. A 
 
 

 
 
 

                                                                                                                      Origami 

Baví mě skládat origami, je to o přesnosti a trpělivosti, ale i o zábavě.  Jediné co k tomu potřebujete, je papír a návod. Návody 
najdete na internetu, youtube a v knihách, ale origami si můžete i vymyslet. Jsem teprve začátečník, ale už jsem složil dvě 
lišky, šest žabiček, hlemýždě, motýla, křečka a pracuji na drakovi a papouškovi. Mám i shurikeny, které mi poskládal můj 
kamarád. Origami mají i svou obtížnost, třeba liška byla pro mě jednoduchá a motýl zase docela těžký. Na origami můžete i 
kreslit, například na lišku můžete namalovat oči, čumák a tlamičku. Nejvíc, co mě zatím bavilo skládat, byly zase lišky, jsou 
totiž hodně roztomilé. 

                                Adam Kondiolka, 4. A 
 

                                                                                                         Moje sestra Elenka 

Když přijdu domů ze školy, nejvíc ze všeho se těším na svou sestru Elenku. Doma odložím aktovku a běžím za ní. 
Když právě spí, chovám se tiše. Když se probudí, utíkám pro ni do ložnice. Máma ji nakrmí a potom už si s ní hraju. 
Třeba z ní udělám štrůdl. Víte jak na to? Všechno, co  říkám, zároveň napodobuji rukama na Elence = těstu. Položím ji 
na zem a říkám: „Těsto posypeme cukrem, skořicí a jablky, zabalíme a šup s ním do trouby.“ O chvíli později řeknu: 
„Vytáhneme a nakrájíme.“ Někdy se tomu směje a někdy ne. A tak se doma zabavím.  
                                                                                                                                                         Anet Černíková, 4. A 
 



 

                                                                                          Liška a čáp 

Jednou se v lese spřátelili čáp a liška. Liška pozvala čápa na oběd. Cestou domů přemýšlela, jak by se 
pobavila na čápův účet, až na něco přišla. Další den ráno už čáp netrpělivě klepal na liščiny dveře. Asi po pěti 

minutách liška otevřela a čápa přivítala: „Ahoj kamaráde, usaď se v  mém krásném příbytku.“ Čáp 
odpověděl: „Ach, děkuji ti.“ Liška připravila čínskou polévku, jen tak narychlo, protože na čápa 
zapomněla. Ale nalila ji do plytkých talířů a čáp si ani neusrkl. Liška se chechtala a s pobavením říkala: 

„Pročpak nejíš? Jsi snad mimo?“ Protože si čáp dal večer dvě, tři piva, byl opravdu mimo. Ale 
tím to nebylo. Až si čáp vymyslel výmluvu: „Ach liško, já mám už tři dny střevní potíže a nějak mi to 

jídlo nejede.“ Liška odpověděla naštvaně:„Sakra, to je ale škoda.“  
Ale zítra našla liška na dveřích pozvánku od čápa. Liška přišla a čáp jí řekl: „Ahoj, vítám tě ve svém 

skromném domečku.“ Čáp připravil řízkovou polévku, ale dal ji do džbánu a liška se nemohla najíst. Čáp se jen 
mírně pochechtává a liška odchází domů hladová a bručí: „Ten čáp je ale chytrý, ho už nikdy nenapálím.“ A dál se lesem 
kulhala hladová směrem ke svému příbytku. Nakonec se ale čáp a liška vzali a žili šťastně až do smrti.  

                                                                                                                                         Konec.převyprávěl Antonín Menzel ,  5. B 
 

                        Olympiáda 
 

Naši sedí u gauče, 
dívají se, kdo na olympiádu   
kluše. 
 Přece naši, to se ví, 

     pro medaile spěchají. 
 

Biatlon mě nebaví, 
však bruslení mě naladí. 
Už se k zlatu blížíme, 
všem sportovcům fandíme. 
 

Češi křičí: Hola, hej ! 
Olympiádu nezmeškej. 
Už to všichni ví, 
že  Češi vyhrají.  
 

Pavla Kalvarová, Anna Weissmannová, 
5. A  

                     Vtipy 
 

Víte, jaký je rozdíl mezi černým a 
morbidním humorem?  
No…Černý humor je, když máš písek 
v oku a morbidní je, když máš oko 
v písku.  
 

Jde manžel s manželkou na autobus, 
když vtom začne manžel koktat. 
Ty ku, ku, ku, 
Nenadávej mi – říká manželka. 
Ty ku, ku, ku. 
Aleši, nenadávej mi. 
 Když mladý pár sedí v autobuse, řekne 
manžel. 
Ty ku, ku, kufry jsme nechali doma. 
 

Jan Běčák, David Sokol, 5. A 
                

Zima 
 

Zima, zima, padá sníh,  
my jedeme na saních. 
Zima, zima, Vánoce, 
jsou tu zase po roce. 
 

Zima, zima, lyžujeme. 
Nad dárky se radujeme. 
Zima, zima,  pololetí,  
nad hlavami havran letí. 
 

Zima, zima, pololetní prázdniny, 
hupnem do teplé peřiny. 
Zůstanem tam celý den,  
až na jaře vylezem. 
 

Klára Kludská, Vanessa Schneider, 5. A 
 

 
                                                                 Naše třída – dopis panu řediteli 

Milý pane řediteli, v naší třídě je celkem 32 žáků. Někdo je kamarádský více, někdo méně. Dva ze spolužáků mi 
vždycky se vším pomůžou a jsou přátelští. Jmenují se Matěj Karásek a Vojta Vilgus. Vlastík Stuchlík a Michael Janoš 
dělají srandu – hlavně v dějepise. Michal mi navíc vždycky pomůže s domácím úkolem. Lenka Kazimírová se se 

mnou taky kamarádí. Jo a hlavně venku mě pobaví. Saša někdy taky . Honza Mika teď se mnou chodí ven. Jdeme si 
zakopat nebo hrát na schovávanou. Pak přijde Filip Fajkus a hraje též s námi. Někdy se přidá i Bára Nováková. S Danem 
Kantorem, Markem Slivkou a dalšími trénujeme florbal.  
Naše třída je nejlepší z celé školy, víte? Jsou tu dobří učitelé – nejvíce Vy, pane řediteli. Jste dobrý na matiku, pan učitel Olša je 
dobrý na tělesnou výchovu, stejně jako paní učitelka Suchá. Paní učitelka Zemánková je nejlepší na český jazyk a paní učitelk y 
Vašíčková a Pavlásková jsou nejlepší na supl.  
                                                                                     Jiří Veselý, 6. A 
 

                                                                             Naše třída – dopis panu učiteli třídnímu  
Pane učiteli, děkujeme Vám za spolupráci. Doufám, že se Vám projekt o naší třídě líbil. A jaká vlastně naše třída je? Je 
srandovní. Některé děti se mezi sebou umí pohádat tak, že se to dokonce musí řešit s panem psychologem nebo 
s Vámi, ale jinak spolu vycházíme dobře. Kluci pořád zlobí – zvlášť v angličtině a v dějepise.  
Škola umí být v něčem super – těším se na kamarády, na učitele i na Vás. Hlavně tedy na matematiku a tělocvik. Stejně 
hodně mě ale baví i prázdniny. No nic, jdu se učit, abych všechno uměla … 
                                                                                                                               Lenka Kazimírová, 6. A 
 

                                                                                Naše třída – dopis babičce 

Milá babičko, napíšu Ti něco o naší třídě. Se spoustou lidí chodím do stejné třídy už docela dlouho. Mám tady moc hodných 
kamarádů. Určitě znáš Annu Filipovou – je to má nejlepší kamarádka. Chodíme spolu do skauta. Ve škole mi moc pomáhá. 
Učíme se spolu angličtinu a český jazyk. Moje druhá nejlepší kamarádka je Viki Ferfecká. S mou další kamarádkou Adélou 
Kubišovou je velká sranda.  
Ráda chodím do školní minizoo. Zřídil ho pro nás pan učitel Hruzík. Umí dobře vysvětlit učivo, takže ho celá třída poslouchá.  
Také využívám čítárnu, kde si s holkami čteme různé knihy. 
Naše třída je vcelku dobrá. Umí být někdy dokonce milá. 

                                                                                               Patricie Zapletalová, 6. A 
 

Slizová Super Zbraň ( SSZ) 

V minulém díle jste četli: SSZ si začal uvědomovat, že smysl života není být otrokem. Svěřil se laborantům, že by 
chtěl odejít a oni mu vyhověli. Prostí lidé bohužel nebyli připraveni na živý sliz. Nyní je SSZ na útěku. Uběhly dva 

roky a SSZ byl stále na útěku. SSZ byl sice stvořen na to, aby nemusel spát, ale po třech letech byl už velice unaven. 
Vsákl se do hlíny a usnul. Přibližně za pět minut se vzbudil a cítil se jako znovuzrozený. Vysáknul se z  hlíny nahoru a tam slyšel 

nějaké zvuky. Znělo to jako chlapec, který se snaží napodobit dinosaura. 
Šel za ním a zeptal se ho, jak se jmenuje. Chlapec se na něho s údivem 
podíval a řekl: “To není možné, to velký SSZ, můj hrdina.“ 
SSZ byl velmi zmatený. …Pokračování příště. 
                                                               (7. A – Kokeš, Kalvar, Prudil, Strnadel) 



 

Velké zimní  dobrodružství 

Je 29.12. 2017 a já jsem se svou rodinou na dovolené u mých prastrýců, kteří žijí na Slovensku ve vesnici Velký Lipník.  Je den 
před odjezdem a my jsme se rozhodli jít sáňkovat na nedaleký kopec s našimi kamarádkami. Na místě, protože jsme měli jen 
dvoje sáně, rozdělili jsme se na dvě družstva. Já a moje kamarádka Barborka jsme měly menší sáně, moje mladší  sestry 
Dorka, Klárka a mladší sestra Barči Tamara měly větší. Rozhodly jsme se pro závod do kopce se sáňkami. Od začátku 
jsme vedly a na kopci jsme byly jako první. Chvíli jsme odpočívaly, ale hned potom jsme se podívaly z  kopce dolů, jak 
daleko jsou holky. Druhý tým byl ještě daleko, tak jsem se vydaly na drobný průzkum zdejšího sněhu. Bylo zde plno 
zajímavých stop, liščí, psí, ptačí, jelení, lidské, nejvíc nás ale zaujaly zaječí. Dostaly jsme dobrý nápad, „budeme 
stopovat zajíce,“ řekla Barborka nadšeně. „To je dobrý nápad,“ odsouhlasila jsem. „Počkáme na holky a domluvíme se, 
nejsou daleko,“ navrhla jsem a ona přikývla. Sestry s nápadem stopovat divokou zvěř byly nadšené a souhlasily. Já si ale musela zajít pro 
kapesník a otřít sněhové vločky z brýlí, nasedla jsem proto na sáně a jela jsem dolů z kopce. Dole jsem si půjčila od táty kapesníčky. Bára 
měla na mě počkat na kopci, ale pak se rozhodla, že seběhne dolů za mnou. Do kopce se nám jít nechtělo, rozhodly jsme se tedy pro 
nebezpečnější, ale podle nás rychlejší způsob, jak se dostat  nahoru, aniž by jsme musely šplhat do kopce.Zkratka byla přes l es. Než jsme 
se dostaly do lesa, musely jsme přejít přes závěje. Myslela jsem si, že to bude jednoduché, ale nebylo.  Pod sněhem byly zaváté malé 
potůčky. Snažily jsme se našlapovat opatrně, ale i tak jsme do nějakého občas šláply. Po překonání tohoto obtížného úseku, jsme se vrhly 
do tmavého lesa. Větve nám šlehaly do očí, sáňkami jsme  zachytávaly o kořínky, my se přesto vzdát nechtěly. Pak jsme se na m alé mýtině 
zastavily. Zjistily jsme, že jsme se od kopce vzdálily. Dělil nás od někoho prudký sráz, nepřipadalo v úvahu sejít dolů a pak zase  nahoru. 
Měly jsme sáně, ale i tak jsme se tam udělaly. Napřed  šla Barča za ní já. Táhla jsem opatrně  sáně, vtom mi podjela noha o nějaký kořen a 
už sem se  vezla přímo dolů ze svahu, naštěstí jsem se zachytila o strom. Potom to šlo už hladce. Po zdolání této oblasti 
jsme se konečně setkaly s holkama. Zanedlouho jsme se už šly ohřát domů a tím končí tento příběh. 
                                                                                   (Barbora Jacošková, 7.A) 
 

                            
                                                                                                    Lyžák 

Dne 5. března 2018 jsme se vydali s šestou i osmou třídou na lyžarský kurz v Malenovicích, kde jsme strávili 5 dní.  
Každý den začínal stejně, ráno byla snídaně a po ní jsme hned šli na kopec lyžovat. Pokaždé ve dvanáct hodin byl 
oběd, poté začal na dvě hodiny „odpolední klid´´. Po něm všichni vyrazili znovu na svah, toto všechno se 
opakovalo až do středy, kdy nám učitelé řekli, že půjdeme na  bowling. Tato informace nás všechny zaujala, 
bylo to super moc jsme si to užili.Ve čtvrtek se uskutečnily závody, rozdělené do dvou skupin, lyžaři a 

snowboardisté. Na lyžích to nejrychleji zvládla Vendula Svobodová a na prkně vyhrál Zdeněk Szewczyk.V 
pátek ráno se balilo, uklízelo, všem bylo líto, že musíme domů, protože se nám tady líbilo, dobře jsme si zalyžovali a 
pobavili se.  
                   Ondřej Jankovský, 7. B 
                                        

                                                              Olomouc  - Vlastivědné muzeum – Hedvábná cesta 

Dne 8. února 2018 jsme jeli do Olomouce na výstavu Hedvábná cesta. Sraz byl u Hrušky, odtamtud jsme se vydali 
na tramvajovou zastávku a jeli jsme na nádraží, kde jsme nastoupili do vlaku. Po jedné hodině jízdy jsme 
vystoupili a vyrazili k muzeu. Protože jsme měli ještě chvíli čas, tak jsme šli na náměstí, kde jsme měli 30 
minut rozchod. Poté jsme šli zpátky k muzeu. Tam jsme si odložili věci a paní průvodkyně nás zavedla do 

sálu, kde byly všechny exponáty. Dala nám na chvíli rozchod, ale předtím nám řekla, ať jdeme zleva 
doprava, protože přesně tak chodili přepravci po „Hedvábné cestě“. Většinou tam byly všechny exponáty 
pravé (mince, hroty šípů, zbraně). Poté si nás paní průvodkyně zavolala k  sobě. A každému nám dala 
obrázek, na kterém byl nějaký exponát. Ten exponát jsme museli v  sále najít a obrázek přiložit k němu. Pak 
jsme si sedli na podložky. Když jsme všichni seděli, paní začala hovořit a ptát se na různé otázky týkající se 
výstavy. Poté nám paní průvodkyně dávala do ruky i různé produkty, které se právě převážely z Číny do 
Evropy a zpět. Jednalo se o kousky vlny, bavlny a hedvábí. Také nám ukázala i různé druhy koření. To všechno 
jsme si mohli ohmatat i počichat. Dokonce jsme viděli i kokon bource morušového, ze kterého se dělalo to 
nejdůležitější – hedvábí. Abychom dostali jednotlivá vlákénka, tak se kokon musel dát do horké vody. I když 
jsme kokon neměli ve vodě dlouho, vlákénka šla pěkně vidět. Potom paní ulitu otevřela a v ní byl nevylíhnutý 
bourec. Všichni jsme se na to podívali a paní nám řekla, že si to můžeme vzít s sebou do školy. Na závěr jsme 
dostali všichni jeden díl mapy, na kterém byla vyznačena Hedvábná cesta. S pomocí pana učitele Kosíka 
jsme puzzle složili dohromady a viděli jsme, kde cesta vedla. Paní průvodkyni jsme poděkovali za krásnou 
prohlídku a rozloučili jsme se. Protože jsme měli ještě čas, naše kroky vedly do nákupního centra, kde jsme 
měli rozchod, abychom se občerstvili. Poté, co nám čas vypršel, jsme se všichni sešli a vyrazili na nádraží. 
Po poklidné cestě vlakem jsme dorazili do Ostravy. Tramvají jsme se vrátili zpátky do Výškovic, kde náš 
výlet ráno začal, ale i skončil. 
A to byl náš výlet do Vlastivědného muzea v Olomouci, který se nám všem moc líbil. 
                                                                                                                                         Kateřina  Juřicová, třída 8. A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                        Den otevřených dveří 

Dne 21. 3. 2018 se na naší škole konal „Den otevřených dveří“. Paní učitelka Vašíčková nás 
požádala, zda bychom se nestaly součástí dopoledního uvítacího sboru.  Já, Katka, Hanka a 
Klára jdeme do všeho po hlavě a naplno, takže ani tentokrát jsme neudělaly výjimku. Rodiče 
jsme vítaly s otevřenou náručí. S budoucími prvňáčky se Hanka přivítala, já jsem zdravila 
rodiče a zbytek uvítacího výboru se ujal malých školáků a předal je paní vychovatelce Magdě.  
Doufáme, že se příští rok ve stejném seskupení setkáme s další generací školáčků, když už jsme 
v tom tak zběhlé.  
                        Faruzelová Klára, 8. A 
 

                                                                                       Můj nový notebook 

Jednou o prázdninách jsem dostal zcela nový notebook značky LENOVO. Byl matně černý, určen ke všem možným 
úkonům a hraní her. Přátelé, kdybyste viděli tu grafiku! No zkrátka nádhera. Po pár dnech mi mamka ř ekla, že 
jedeme na chalupu. Po rutinních činnostech, které běžně dělám na chalupě, tedy dlouhé procházky krajinou a štípání 
dřeva, jsem se večer konečně dostal ke svému počítačovému zázraku. Seděl jsem v  kuchyni vedle babičky, ta si 
v klidu zašívala oblečení a dívala se na televizi. Po nějaké době se rozhodla, že nám něco dobrého uvaří. 
Nastal však problém. Babičce nešel otevřít olej. Zkusil jsem to tedy já a najednou ejhle. Olej byl všude. 
Když říkám všude, tak myslím opravdu všude!!!  
A hlavně na mém notebooku!!! Ačkoli jsem ho zachraňoval, můj miláček se už nevzbudil.  
                                                                                                                                                                Petr Pešl, 8. A 

 
                                                           Je lepší mladší nebo starší sourozenec ? 

Jestli máte sourozence, tak je tento text přímo pro vás. Lidé nebo spíš děti většinou nemají moc nejlepší vztah 
se sourozenci, a pokud ano, je to ojedinělý případ. Ti, kteří mají staršího sourozence, si většinou ztěžují na 
to, že se nad nimi povyšují, rozkazují, a dělají ze sebe toho lepšího. No a naopak ti, kteří mají mladšího 
sourozence, si stěžují na to, že se jim nadržuje, nemusí po sobě uklízet a rodiče jsou na ně milejší. Já osobně 

mám mladšího bratra, a také si někdy ztěžuji. Ovšem teď se tu nabízí otázka, jestli je lepší mladší nebo starší 
sourozenec. Já si myslím, že to vyjde na stejno. Vždy se najde něco, na co si budeme ztěžovat. Takže buďte hodní 
na své sourozence a važte si jich. 
         Daniela Šrámková, 9. A 
         

                                                                                        Citát 

Který pronesl americký spisovatel, pastor a učitel 1937 
Robert Fulghum 
„Věřím, že fantazie je silnější než vědění. 
Že mýty mají větší moc než historie. 
Že sny jsou mocnější než skutečnost. 

    Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. 
        Že smích je jediným lékem na zármutek. 
       A věřím, že láska je silnější než smrt.“ 
                                                                          Lubomír Senz, 9. A 

 
                                                      Pohádka o neposedné včelce 

Byla jednou jedna larva a z ní se vyklubala malá včelka, která dostala jméno Zuzanka. Čím rostla, 
tím víc nikoho nechtěla poslouchat. Ve škole se například učili o rostlinách. Paní učitelka říkala  jména různých 
rostlin, ke kterým mohou, anebo nemohou létat. K heřmánku, k vlčímu máku nebo k tulipánu létat mohou. Pak 
ale vyprávěla o jedné kytičce, ke které je lepší se nepřibližovat, protože když by se napili jejího nektaru, usnou a 
zapomenou na všechno. A víte, jak se jmenovala? Tak já vám to povím, říká se jí „zapomněnka“. Při další hodině 
letěli na výlet. Cestou viděli heřmánek, tulipány, sedmikrásky, ale i „zapomněnku“. Paní učitelka pro jistotu 

zopakovala, že kdo se napije jejího nektaru, zapomene  na všechno. Zuzanka byla ale neposlušná, a tak se tam přesto letěla 
podívat. Byla totiž také neposedná a zvědavá. Když přiletěla blíže, nektar jí tak zavoněl, že se ho musela napít. Za chvilku usnula 
a zapomněla na vše. Když se později probudila, nevěděla, kde je a kudy se dostane do svého úlu. Po nějaké době se rozhodla, že 
svůj domov musí stůj co stůj najít. Po chvíli létání narazila na jeden úl, ale hned zjistila, že to není její domov. Pokračov ala 
tedy k druhému úlu, ale to nebyl také ten správný. Už ztrácela naději, že se vůbec do svého úlu někdy dostane. Malá 
Zuzanka už byla na konci se silami, ale řekla si, že ještě jeden úl zkusí. A tak namáhavě vzlétla k úlu, který v 
dálce zahlédla. Když se k němu přiblížila, s velkou radostí zjistila, že to místo zná, byla totiž konečně 
doma. Od té doby Zuzanka poslouchá a je nejvzornějším žákem včelí školy.  
                                                         Daniela Šrámková, 9. A 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 


