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                                                     Moje sestra a její pandy 

Mám dvouletou sestru a ta ze všeho dělá naši rodinu, která je pětičlenná. Třeba si odpočítá pět pastelek nebo 
pět fazolí a tak dále. Taky má ráda pandy, proto máme doma hodně pandích plyšáků. Jednou rozdělovala i 

pandy, ale protože pand máme více než pět, tak udělala i babi Lenku a prababi Martu. Jednou se prababi 
Marta ztratila. Nejdřív byla z toho trochu smutná, že ji nemůže nikde najít, ale potom řekla, že si vyšla na 

procházku. Vlastně měla pravdu, protože prababi vážně zapomíná a může se stát, že jednoho dne netrefí domů. A teď 
čekáme, kdy se objeví. 
Tobiáš Řeháček, 5. A 
 
                                                                                                       Celodenní výlet 

O minulých prázdninách jsem byl poprvé jako člen týmu BK Snakes na soustředění. S ostatními kluky a trenéry jsme 
zamířili do města Jeseník, kde jsme strávili celý týden. Trénovali jsme dopoledne i odpoledne a všechny nás bolel úplně 
každý sval v těle. 
Když trenérka vyhlásila odpočinkový den, všichni jsme se těšili, že nebudeme dělat vůbec nic. Jenže to jsme se mýlili. 
Vyrazili jsme totiž na celodenní výlet. Nejdříve jsme jeli kousek vlakem a pak to přišlo: prudký kopec, který jsme 
museli pěkně sami vyšlapat. Postupně se naše skupina rozpadla, podle toho, jak kdo byl rychlý a jak ho bolely nohy. 
Já jsem šel nejdříve někde uprostřed, ale pak se mi podařilo dojít vůdčí skupinu. Díky tomu jsem si pochutnal na lesních 
borůvkách, které jsme nahoře na kopci objevili. Z vrcholu kopce jsme pak pozorovali Jeseníky a dohlédli jsme i na náš 
hotel. Poznali jsme ho podle toho, že kousek od něj byl bazén, který modře zářil. 
Když dorazila asi za půl hodiny na vrchol i poslední část týmu, my ostatní jsme už byli odpočinutí a chtěli vyrazit dál. 
Zpáteční cesta na hotel byla třikrát delší než cesta nahoru a celkově jsme ten den uši asi dvacet kilometrů. Po návratu nám 
trenérka s úsměvem oznámila, že nás za chvíli čeká na tréninku. Naštěstí byl tentokrát dobrovolný.  
Vojtěch Šeděnka, 5. A 
 
                                                                                                           Ztracené kotě 

O víkendu jsme se na chalupě sešli se strejdou a tetou. Byl to jeden z těch super víkendů, kdy napadl sníh, takže jsem si to tam opravdu 
užíval. Bobování, stavění sněhuláků a koulování. Strejda s tetou měli s sebou krásné bílé kotě. Skoro ho na sněhu nebylo ani vidět. 
Když se večer blížil čas odjezdu, kotě nebylo k nalezení. Hledali jsme vevnitř, na zahradě, ve stodolách, v garáži a dokonce i na 
půdě, ale kotě nikde. Teta už byla zoufalá a brečela. Nakonec odjeli bez kočky a poprosili dědu, až se kotě objeví, ať jim dá hned 
vědět. Jaké bylo jejich překvapení, když dorazili domů a vybalovali jídlo z košíku, mezi potravinami našli spící kotě stočené do 
klubíčka. To bylo radosti! 
Tobiáš Řeháček, 5. A 
 

 
                                                                                   Vánoce 

Ačkoliv nás co nevidět čeká pololetní vysvědčení, přece jsem ještě myšlenkami před vánočním stromečkem a 
televizí.  Vánoce nevnímám jen jako volno, že se nejde do školy, dlouho se ráno spí, hodně, ale opravdu hodně se 
jí… Pro mě jsou to svátky klidu, pohody a hlavně možností být s celou rodinou pospolu. Najednou nikdo nikam 

nespěchá, všichni máme na sebe čas. Někdy si říkám, jestli by se tyto svátky neměly slavit několikrát do roka. 
Všichni bychom si možná uvědomili, že není podstatné se někam hnát, pořád něco kupovat nebo mít plnou hlavu 

starostí z práce a školy. Ono to nejdůležitější je taky nejjednodušší. Být spolu, povídat si a vidět celou rodinu veselou a 
se sváteční náladou. Hlavu ale nevěším, protože už za chvíli budou jarní prázdniny a ten čas si na sebe zase všichni uděláme. 
 Natálie Kučerová, 6. A 

   
      Vtip 

Jede cyklista po cyklostezce a narazí do něj ptáček. Cyklista sesedne z kola a omámeného ptáčka si vezme domů. Dá ho do klece, 
kde má pro něj připravenou vodu a kus chleba. Po pár hodinách se ptáček vzpamatuje a říká: „Ty jo, že já toho chlapa zabil?“ 
Kristýna Foltová, 6. A 
                                                                                                         
                                                                                                          Moje morčátka 

Čokina a Nutyna jsou má dvě morčátka. Mají sice jména jako nějaká značka čokolády, ale věřte, že jména nejsou vybraná 
náhodně. Obě dvě holky jsou totiž neskutečně sladké. Bez nich si už to ani nedokážu představit. Nemám sice na ně moc 
času, neboť pořád jezdím na závody nebo mám tréninky, ale i tak si pro ně najdu aspoň pár minut, aby holky věděly, že 
jsem na ně nezapomněla. Neskutečně se těším na prázdniny, kdy je vezmu do přepravky a hurá na chalupu, kde je 
pustím na trávu, přikryji klecí a obě se pořádně napasou čerstvé trávy. No už aby to bylo! 
Tereza Gromnicová, 6. A  
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                                                                                                               Exkurze 

Dne 28. listopadu 2019 se třída 9. B zúčastnila exkurze do olomouckého Vlastivědného muzea. Nejprve navštívila výstavu Věstonická 
Venuše a poté pracovala na projektu Olomoucký orloj – 500 let od první písemné zmínky. Tento projekt byl částečně financován 
fondy EU. 
 
                                                                                                    Německé jazykolamy 

Soutěž v německých jazykolamech – Brich dir die Zunge nicht! 
Dne 26. listopadu 2019 se uskutečnila na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě– Porubě jazyková soutěž v německých jazykolamech 
Brich dir die Zunge nicht! Této soutěže se zúčastnila dvě družstva z naší školy. Žáci 8. ročníku – Bára Šintlerová, Matěj Karásek a 
Vojtěch Vilgus se umístili na 5. místě ve své kategorii a žáci 9. ročníku – Ondřej Jankovský, Tomáš Bernat a Tobias Fromelius získali 
krásné 3. místo. Blahopřejeme!!!  
Mgr. Šárka Feketsová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                            Vánoční laťka – Kdo skáče výš? 

Před čtyřmi lety navázala ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Mitušova a ZŠ Srbská vzájemnou spolupráci. Učitelé tělesné výchovy se domluvili a 
vymysleli tři sportovní projekty. V měsíci prosinci proběhl první sportovní plán, který se uskutečnil na Základní škole Srbské pod názvem 
Vánoční laťka – Kdo skáče výš? Celkem se soutěžilo ve čtyřech kategoriích. První kategorii tvořili mladší žáci, druhou mladší žákyně, třetí 
starší žáci a čtvrtou kategorii obsadily starší žákyně. Za každou školu nastupovali vždy čtyři skokani 
v každé kategorii, kteří pro své družstvo získávali body do konečného pořadí. Vítězem se vždy stala 
škola, která má po součtu všech bodů nejvyšší skóre.  
Jinak tomu nebylo ani 19. 12. 2019, kdy pedagogové naší školy vše připravili pro sportovní klání. 
S chutí a elánem se mohlo začít závodit. Atmosféra ve školní tělocvičně ZŠ Srbská byla velice bouřlivá. 
Diváci povzbuzovali nejen závodníky z domácí školy, ale i skokany ze spřátelených škol.  Soutěž měla 
vysokou úroveň a bylo vidět, že se školy na tento závod pečlivě připravovaly. Po pěti hodinách sportovního 
zápolení se vítězem stala „domácí škola“ ZŠ Srbská s celkovým počtem 113 bodů, na druhém místě skončila 
škola ze Štěpánkovic se 105 body a třetí místo obsadila Základní škola Mitušova se 73 body.  
Druhým sportovním projektem bude sportovní den ve Štěpánkovicích, na který se již teď těšíme.  
Mgr. Tomáš Olša 
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