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Barevný podzim 
Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti 

z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo jednotlivce, 

kteří budou jejich třídu reprezentovat v kresbě křídami na dlažbu. Kreslilo se v areálu školy vedle 

hřiště. Všechny děti se velmi snažily a 

vymýšlely různé kreativní obrázky. 

Samozřejmě měly za úkol kreslit na téma 

podzim. Tuto akci pořádaly paní učitelky a 

vychovatelky. Sluníčko svítilo a všichni si 

společně užívali krásné podzimní dny. 

Přítomní se velmi bavili a kochali se obrázky 

vytvořenými dětmi. Všechny výtvory se velmi 

povedly, ale přece jenom tu byly některé 

nejkrásnější, které dostaly ocenění. V každé 

kategorii byla tři místa. Zvláštní cenu za 

originalitu dostali: Dan Juchelka, Matěj Stratil, 

Tomáš Bláha - všichni z III. A. Gratulujeme 

všem, co se umístili na 1., 2. či 3. místě. A 

samozřejmě děkujeme všem, co se zúčastnili! 

-Andrea Michalková  

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ 

SLABIKÁŘE 
Dne 15. 10. 2014 navštívili žáci prvních tříd knihovnu na Závodní ulici. Zde je přivítala paní 

SLABIKÁŘKA a slavnostně jim předala SLABIKÁŘE. Děti plnily 

písmenkové úkoly a seznámily se s knihami i historií 

SLABIKÁŘE. Na závěr je paní SLABIKÁŘKA odměnila a všichni 

už se nyní těší na další návštěvu! 

-Markéta Dobruská 
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MIKULÁŠ NA NAŠÍ ŠKOLE 
Dne 5. 12. 2014 naši školu navštívil Mikuláš, andělé a čerti. Andělé měli pro každého připravený 

bonbónek. Každý čert postrašil zlobivce na naší škole, a dokonce si ty nejhorší odnesli v pytli. Poté jim 

děti zazpívaly nacvičené písničky nebo odrecitovaly básničky. Také Mikuláš se svou družinou si s nimi 

zazpíval.  

Děti ve školce byly převlečené za čerty, anděly i za Mikuláše. Tuto akci pořádala již tradičně 9. třída.   

-Tereza Žídková 

 

 

 

Škola potmě 
Dne 9. prosince 2014 se uskutečnila akce s názvem ŠKOLA POTMĚ. Dobrodružné cesty po škole se 

mohly zúčastnit žáci druhých  tříd.  

A co se na této akci dělo??? Děti chodily s baterkami po škole, která byla už po čtvrté hodině večerní 

velmi temná a strašidelná. Žáci museli projít celým druhým stupněm - od skříněk v šatnách až do 

horního patra. Po cestě je žáci deváté třídy strašili a rozdávali jim razítka. Deváťáci si celkem připravili 

čtyři stanoviště. Druháci se své role dobrodruhů zhostili odvážně a hlavně si celou akci užili. Sice se 

občas báli, ale všichni tuto stezku odvahy zvládli a dostali se až nahoru pro poslední zelené razítko :). 

Nakonec se deváťáci před dětmi odmaskovali, a tak i největší strašpytel školy pochopil, že příšery 

neexistují.      

-Markéta Dobruská 
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 SBĚR PAPÍRU 
Také v tomto roce se na naší škole konal sběr papíru. Do akce se zapojili všichni. Jak děti, tak i rodiče 

horlivě pomáhali, a to ve dnech 14. – 16. října 2014. Drátěný kontejner na papír byl přistaven před 

školu a střídaly se u něj služby učitelů a žáků 9. třídy. 

Nejlepší sběrači: 

1. stupeň ZŠ 

1. místo Jakub Vidlář, 4. A  316 kg 

2. místo Jakub Trávníček, 5. A  252 kg 

3. místo Kristián Sládek, 3. B  195 kg 

2. stupeň ZŠ 

1. místo Jakub Mechel, 9. tř.  536 kg 

2. místo Lukáš Bobák, 9. tř.  266 kg 

3. místo Tereza Žídková, 9. tř.  135 kg 

Vyhodnocení tříd: 

1. stupeň ZŠ 

1. místo 4. A    57kg/žáka 

2. místo 5. A    28kg/žáka 

3. místo 3A    26kg/žáka 

2. stupeň ZŠ 

1. místo 9. tř.    82kg/žáka 

2. místo 8. tř.    51kg/žáka 

3. místo 7. A    27kg/žáka 

-Markéta Dobruská 



 

 
4 

Turistický výlet  
 

V pátek 10. října žáci druhého stupně vyrazili na „TURISŤÁK“. Výlet začal cestou vlakem 

z vlakového nádraží Vítkovice. Svítilo slunce, takže jsme měli po celou dobu překrásný 

výhled. Ve Frýdlantu nad Ostravicí jsme vystoupili a přesunuli se k penzionu Šance. Když jsme 

došli na místo, měli jsme volný čas na to, abychom se vybalili. Pak nás čekala večeře. Po ní 

jsme chtěli jít na večerní procházku, a tak nám to pan učitel Buchta dovolil. Šli jsme ve tmě 

lesem bez baterek, abychom věděli, co je to pravá noční procházka. Chvíli nám trvalo, než 

jsme si na to zvykli, ale pak už to bylo super. Celou cestu nás doprovázely pouliční lampy, 

když tam byly, jinak jsme šli potmě. Když jsme zjistili, jaký kus cesty jsme ušli, sami jsme 

tomu nechtěli věřit. Po návratu jsme všichni rychle usnuli.  

Druhý den ráno jsme vstali do krásného slunného dne. Nasnídali jsme se a čekala nás dlouhá 

cesta, výšlap na Lysou horu. Krásné počasí nám dodávalo energii, takže to pro nás byla 

hračka. Každý žák měl své tempo, někdo šel rychle, někdo pomalu. Když jsme se kdekoliv 

zastavili, viděli jsme krásnou podzimní krajinu. Na vrcholku nejvyšší hory 

v Moravskoslezských Beskydech jsme byli uchváceni výhledem na krajinu a okolí.  Po obědě 

nás čekala zase cesta dolů. Když jsme po krásném výšlapu došli zpět na penzion, všichni si 

odpočinuli. Večer se konala stezka odvahy. Učitel se ukryl na poli a my ho museli najít a ptát 

se ho na indicie, abychom zjistili, jakou známou osobností je. Byla dvě družstva, každé mělo 

ještě baterku. Všichni byli nadšení.  

Poslední den, což byla sobota 12. října, jsme se vydali už na menší túru, a to na Satinské 

vodopády. Opět celý den byl slunečný a my byli nabití energií, kam se dneska vydáme. Když 

jsme došli na místo, mysleli jsme, že tam budou velké vodopády, ale byly malé.  Od nich jsme 

se vydali na penzion jinou cestou. Pak nás čekalo jen sbalení a cesta vlakem. Celý výlet jsme 

si náramně užili a doufáme, že bude i příště. Děkujeme městu OSTRAVA, které nám opět 

umožnilo tenhle překrásný výlet do úžasné krajiny, děkujeme hlavně za finanční podporu, 

také děkujeme panu učiteli Buchtovi, který to s námi musel celý víkend vydržet.  

-Tereza Žídková 
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EXKURZE DO BARTOŠOVIC 

Dne 7. 11. se vydala šestá třída s panem učitelem Pytlíkem a Varkočkem  na exkurzi do 

Bartošovic. Celé to začalo u školy, odkud jsme šli na vlakové nádraží Vítkovice. Děti si fotily 

vlak, jako kdyby ho nikdy neviděly. Ten náš měl zpoždění, takže jsme odjeli později a ve 

Svinově jsme nestihli přípoj, což pro nás znamenalo další čekání. V 9:38 jsme odjížděli do 

Studénky. Od nádraží nás čekala delší cesta pěšky do Bartošovic. Když jsme tam došli, 

pokračovali jsme po poli. Naše první zastávka byla pod železničním mostem. Někteří šli 

rychleji, jiní pomaleji. Naše městské děti byly unešeny z přírody a z polní pěšiny. Cestou jsme 

potkali běžce a velké auto, které okolo nás projelo. Po poli jezdily traktory a velké stroje, 

které shrabovaly trávu.  Všichni jsme z nich byli unešeni.  

Když jsme pokračovali dál, proběhla okolo nás srna, která nám zastavila dech. Konečně jsme 

došli k rybníku, který byl vypuštěný, což nám ale vůbec nevadilo. Pan zástupce se snažil něco 

chytit, ale marně. Tak nám u toho alespoň přednesl výklad o tom, co je to rybník, přehrada, 

jezero. Všichni jsme ho s údivem poslouchali a vzdělávali se, takže jsme si z toho odnesli 

zajímavé poznatky. Když jsme šli podél břehu rybníka, okolo byly mrtvé zapáchající ryby. Pan 

zástupce půjčil svůj podběrák (síť na ryby) Samovi, který nikdy ryby nechytal, a tak měl 

ideální možnost si to vyzkoušet. Jenže „s jeho šikovností“ mu síťka do rybníka spadla. Pan 

zástupce raději nic neříkal, svůj podběrák si vytáhl a nikomu už ho nepůjčil.  

Bylo tam také molo, ze kterého jsme měli úžasný výhled na krajinu a na ledňáčky, volavky, 

racky a další zajímavé ptactvo. Nacházela se tam také informační tabule, kterou jsme si 

prostudovali. Anglický text nám jedna žačka přečetla a pan zástupce nám to přeložil a ještě 

nám k tomu řekl něco svého. Byly tam vyjmenovány druhy ryb, zejména kaprů, také něco 

málo o výlovu a o CHKO Poodří.  

V závěru vzdělávací exkurze jsme měli možnost rozdělat si táborák.  Žáci přinášeli klacky a 

suché listy. Pan učitel Pytlík ho zapálil a my si mohli opéct párek. Někdo z žáků se zeptal, 

jestli si může opéct koblih. Bohužel nemohl.  

Než jsme se vydali na nádraží, uhasili jsme oheň vodou. Cestou zpět nás zastihl déšť, ale 

nebyl moc silný. Pak jsme zase jeli stejnou trasou až na vítkovické nádraží. Cestou si žáci také 

zpívali.  

Celý výlet byl veselý a zároveň poučný. Jsme rádi, že jsme se mohli vydat na tuto zajímavou 

exkurzi.  

-Tereza Žídková, Andrea Michalková 
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Připravily  
 Tereza Žídková 

 Andrea Michalková 

 Markéta Dobruská 

 paní učitelka Kelarová 

 

 

 

 

 

 

 

 


