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Slovo ke konci školního roku  

Milí žáci a kolegové, 

 právě otvíráte poslední číslo školního časopisu Salve, které vychází v tomto školním roce. 

Jsem moc rád, že se jeho úroveň neustále zlepšuje nejen díky redakční radě a všem, kdo do něj 

přispívají svými články, ale také díky štědrosti některých rodičů, kteří nezištně poskytují finanční 

prostředky pro barevný tisk. Všem vám patří můj velký dík. 

 Konec školního roku je za dveřmi a jen jimi projdeme, ocitneme se v čase prázdnin, 

dovolených, nevšedních zážitků a tolik potřebného odpočinku. Když se ohlédneme za tím, co jsme 

všechno během tohoto školního roku prožili i „přežili“, kolik nejrůznějších akcí, soutěží, vystoupení 

jsme absolvovali, kolik hodin jsme strávili získáváním dovedností a vědomostí, kolik jsme při tom 

popsali papíru, kolik hodin jsme strávili u počítačů…, tak s čistým svědomím můžeme říci, že čas 

odpočinku je nejen potřebný, ale i zasloužený.   

 Naši prvňáčci to letos neměli vůbec jednoduché – poprvé usednuli do školních lavic, naučili se 

psát, číst, počítat příklady, dozvěděli se mnoho zajímavostí o přírodě, o naší zemi, seznámili se se 

základními pravidly života ve škole, s novými spolužáky, učiteli a rozhodně zaslouží uznání a velkou 

pochvalu, protože to všechno zvládnuli na jedničku.  

 To druháci už byli zkušení žáci, kteří po celý rok zdokonalovali a pilovali to, co se naučili 

v první třídě, a aby to neměli tak jednoduché, museli pod vedením své paní učitelky vstřebat 

mnoho dalších, pro život důležitých informací a dovedností. Kromě toho mají velkou šanci stát se 

přeborníky v běhu do schodů, protože po nich celý rok běhali o přestávkách za svými staršími 

spolužáky do půdní vestavby, kde sídlí ostatní třídy.  

 Třeťáci a čtvrťáci zase měli nové paní učitelky, pro které školní rok určitě nebyl lehký. 

Musely se seznámit s novými žáky, zaměstnanci, rodiči, s provozem celé školy i s tím, že na 

církevní škole je mnohé jinak, než na státních školách, kde předtím působily. Také ony si zaslouží 

uznání, protože to zvládly skvěle, o čemž svědčí nejen spokojení žáci, ale i rodiče.  

 Páťáci – ti už jsou elita prvního stupně. Všechno umí, všechno už viděli, nic pro ně nebyl 

problém, ale díky skvělému a sehranému tandemu paní učitelky a asistentky pedagoga záhy zjistili, 

že je stále čemu se učit a v čem se lze zdokonalit. Přeji jim úspěšný a dobrý start na druhém 

stupni. 

 Šesťáci to letos také neměli vůbec jednoduché, protože nejenomže opustili „klidné vody“ 

prvního stupně a „vpluli do rozbouřeného prostředí“ druhého stupně, ale také pluli pod velením 

nové kapitánky, která na své životní plavbě teprve sbírá pedagogické zkušenosti. Nicméně velmi 

brzy se ukázalo, že i ona dokáže brilantně a bezpečně manévrovat mezi vysokými vlnami různých 

zkoušek, nařízení, úkolů a společně se svými námořníčky dovedla zdárně třídní loď do 

prázdninového přístavu.  

 Sedmáci zase pod svým zkušeným a přísným trenérem zvládali úskalí nejednoho obtížného 

zápasu, vybojovali mnoho úspěšných a náročných bitev v různých předmětech. Během roku také 

posílili tým o dalšího sportovce, nicméně kvalita některých členů týmu dosáhla takové úrovně, že 



tři z nich koupil tým z vyšší ligy, za který budou po prázdninách nastupovat. Přestože je to pro 

mužstvo citelná ztráta, věřím, že se v jejich řadách rychle objeví noví „lídři“, kteří potáhnou třídu 

ke skvělým výsledkům. Všem přeji mnoho úspěchů a Boží požehnání. 

 Osmáci byli i nadále sehraný, ale náročný „orchestr“, který nebylo jednoduché dirigovat. 

Každý dirigent, který před ně předstoupil, musel velmi dobře vědět, co který nástroj má hrát, jak 

rychle, jak silně a hlavně jakými gesty je vést, aby skladba, kterou právě hráli, byla správná. 

Přestože jsme o této náročnosti všichni věděli, našel se dirigent, který svou skladbu s nimi 

nedohrál do konce a svou taktovku raději předal jiným. I tak je v jejich třídním orchestru mnoho 

skvělých nástrojů a za to jim patří uznání. 

 Naši deváťáci nebyli zrovna početnou třídou. Snad proto jsme k nim natrvalo počítali i psa 

Wudyho, aby jich byl aspoň sudý počet . Přesto mnohokrát dokázali, že jsou skvělá „parta“, na 

kterou se dá spolehnout a která dokáže pomoci, když je třeba. Během roku se připravovali na 

přijímačky, které všichni zvládli, a po prázdninách nastoupí do nových škol. Doufám, že na dobu, 

kterou strávili na ZŠ Salvátor, budou rádi vzpomínat, a přeji, aby se jim na středních školách 

dařilo. 

 Rád bych na závěr všem upřímně poděkoval za obětavou a náročnou práci, kterou během 

celého školního roku odvedli. Nebylo to vždy snadné, bylo nutné překonat nejednu překážku, která 

by pro jednotlivce byla nepřekonatelná. Ale velmi mne těší, že jsme se dokázali v těchto chvílích 

semknout, vytvořit jeden tým lidí, kteří si navzájem pomáhají. Přeji všem nádherné prázdniny, 

mnoho nevšedních zážitků, Boží ochranu a dostatek odpočinku pro načerpání nových sil, kterých 

bude jistě v novém školním roce tolik potřeba. 

 

 

 

Hynek Mikušek 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Devět let (píseň na rozloučenou) 
 

Devět let, těch devět let 

učili jsme se znát svět, 

o základce dnes už můžem vyprávět. 

 

Učili nás spoustu vět, 

nemohli jsme podvádět, 

začali jsme proto brzy dovádět. 

 

Byl to běh, dlouhý běh, 

šlo nám hlavně o prospěch. 

Doufali jsme, že popadnem druhý dech. 

 

Teď odchází do světa 

deváťácká elita. 

Mějte se tu krásně, všechna jelita. 

 

Kolektiv 9. roč. 

 

 

 

Výlet do Litomyšle – 9. třída 

Dne 8. 6. 2017 se naše 9. třída vypravila na školní výlet do Litomyšle. Sešli jsme se za deset 

minut sedm na vlakovém nádraží a náš výlet mohl začít. V 7: 10 jsme vyjeli směr Česká Třebová.  

Cesta proběhla rychle a klidně. Na místě už na nás čekal autobus, který nás převezl přímo 

do Litomyšle. Došli jsme k zámku a navštívili dům hned naproti. Byl to rodný dům našeho 

významného skladatele Bedřicha Smetany. Ujala se nás průvodkyně a ukázala nám celý dům a řekla 

nám o životě Bedřicha Smetany. 

 Od Smetanova domu jsme vyrazili na náměstí a prošli jsme si ho, abychom věděli, kde 

budeme mít rozchod. Došli jsme zpět a navštívili samotný zámek. Exkurze začala v malém 

zámeckém divadle, kde nám průvodkyně stručně pověděla o historii zámku i o jeho vlastnících. Pak 

už prohlídka mohla začít v plném proudu. Navštěvovali jsme postupně různé pokoje a části zámku a 

naše průvodkyně nám vyprávěla různé zajímavosti a fakta. 

 Po prohlídce jsme dorazili na náměstí a užili si hodinový rozchod. Sešli jsme se u cukrárny a 

odtud nás autobus vzal směrem domů. V České Třebové jsme měli chvíli volno, a tak jsme se 

procházeli po městě. Nastoupili jsme do vlaku a šťastní a plní zážitků jsme jeli domů. 

                    Petr Žilinský 9. roč. 



Péče o vlasy s panem učitelem Škorňou 

 Psal se rok 2014. Chodila jsem do 6. třídy a byla jsem ostříhaná, jak se říká, podle hrnce. 

Nádhera! Ráno jsem přišla do školy a začali jsme se spolužáky hrát flašku. Společně nás napadlo, 

že bychom si mohli trochu „vystřelit“ z pana učitele Škorni, kterému mírně porostly vlasy. Náš plán 

spočíval v tom, že se ho zeptám, jak toho docílil. 

 Přišla jsem ke sborovně, zaklepala a vtom se objevil pan Škorňa. Využila jsem situace a 

zeptala jsem se ho: „Pane učiteli, jaký, prosím, používáte šampon? Mně nějak přestaly růst vlasy a 

Vám pěkně porostly.“ Samozřejmě to prošlo celou sborovnou. První hodinu jsme měli češtinu s paní 

učitelkou Adámkovou. Ta se mě zeptala: „Jani, chceš vědět, jakou používám voňavku?“ Po chvíli 

přišel trest. Byl docela krutý, protože jsme všechny holky z naší třídy měly hodinu tělocviku právě 

s panem učitelem Škorňou, kde jsme dělaly kliky a sklapovačky a k tomu jsme hodně běhaly.  

Po hodině tělocviku mi pan učitel konečně řekl, že používá šampon 2v1. 

 Z této zkušenosti plyne ponaučení. Nehrajte flašku ve škole a nedělejte si srandu ze svých 

učitelů. Mohlo by to dopadnout špatně.          Jana Indráková, 9. roč. 

 

 

Jablkové muffiny  

(recept na 18 ks) 

 

300g hladké mouky                  

2 lžičky mleté skořice 

1 lžička prášku do pečiva  

85g cukru  

125ml oleje  

2 vejce  

350g jablek – nastrouhané na hrubo  

100g  vlašských ořechů  

100g hrozinek 

Obě směsi promícháme, přidáme hrozinky, ořechy  

a dáme do formiček. 

Pečeme při teplotě 180 ˚C asi 20 min. 

 

recept poskytla M. Kopecká, 9. roč. 

 



Závěrečný pobyt s parlamentem – chata “Krásná samota” Vidče 
 V pátek 2. 6. 2017 jsme jeli s parlamentem na závěrečný pobyt, na saleziánskou chatu.Vyjeli 

jsme z vlakového nádraží a dojeli do Rožnova pod Radhoštěm. Tam jsme čekali asi půl hodiny na 

autobus. Už na nádraží jsme začali hrát první hru "Astalavista". Pak jsme nastoupili do autobusu a 

jeli směr Vidče. Jakmile jsme dorazili na místo, tak nám paní učitelka ukázala celou chatu. Asi za 

tři čtvrtě hodiny jsme měli velkou schůzku, kde jsme mapovali školu. Potom byl móóc dobrý oběd a 

odpolední klid. Po klidu následovala další schůzka. Večer jsme opékali buřty a byla taky stezka 

odvahy. Spát jsme šli asi kolem půlnoci.  

 V sobotu 3. 6. jsme vstávali v osm hodin ráno rovnou na snídani. Po snídani následoval další 

program plný her a zábavy. Na oběd jsme měli palačinky se šlehačkou. No a potom balení věcí, úklid 

chaty a odjezd domů. Byl to super víkend.             Matěj Ševčík, 4. roč. 

 

Dne 2. 6. 2017 jsme se školním parlamentem jeli na chatu do Vidče. Přijeli jsme, porozhlédli jsme 

se kolem dokola a začali hrát první hry. Udělali jsme potřebné věci do parlamentu, poté jsme 

svačili a chystali se na oběd. Na oběd byl guláš. Pak jsme během celého dne hráli různé hry. Večer 

jsme opékali špekáčky a zpívali. Až byla tma, tak šli mladší parlamenťáci na stezku odvahy, kterou 

jsme my starší pro ně připravili i s návštěvou, která přijela. Po stezce jsme šli spát. 

V sobotu jsme zase hráli hry a popovídali jsme si, jak se nám tu líbilo. Potom jsme jeli domů. Bylo 

to tam super. Jsem moc ráda, že jsem tam mohla být a užít si to. Takže děkujeme panu řediteli, že 

nám to zaplatil a hlavně paní Čtvrtníčkové, která to všechno zařídila.     Ester Vančurová, 7. roč. 

 

Dne 2. a 3. 6.2017 jsme jeli s parlamentem na dvoudenní výlet do Vidče. Hned po příjezdu na chatu 

začal nabitý program. Nejdříve nás paní učitelka provedla chatou, pak následovaly hry. Mezi 

jednotlivými hrami, jsme společně mapovali školu. Bylo to pro mě něco nového. Po výborném obědě, 

který nám připravila naše skvělá paní učitelka, jsme měli volno. Následovalo opět mapování školy a 

také hry. K večeru kluci pomohli rozdělat oheň a my, holky, jsme připravovaly špekáčky k opékání. 

Když jsme si opekli večeři, čekali jsme na slibovanou návštěvu s kytarou. Všichni si tipovali, kdo by 

to mohl být. Nakonec měla pravdu Esterka, která si tipla, že to budou děti a manžel od paní 

učitelky. Byli jsme moc rádi, že přijeli, protože jsme s nimi mohli připravit strašidelnou stezku 

odvahy. Stezku odvahy jsme si všichni moc užili. Den jsme zakončili společnou modlitbou v kapli. 

Druhý den nás čekaly další super hry, ale před tím jsme si museli sbalit věci a dát chatu do 

pořádku. Po obědě jsme měli možnost zhodnotit tuto akci. Moc se mi akce líbila. Všichni jsme si ji 

pořádně užili a máme spoustu hezkých zážitků.         Verča Štefková, 6. roč. 

 

Když jsme přišli k chatě, byl jsem z ní nemile překvapený. Ale postupem času mi už 

nepřipadala tak škaredá a trochu se mi začala i líbit. Co se mi však líbilo hned po příchodu, byla 

okolní krajina. Už když jsme přicházeli, všiml jsem si mnoha kopretin, které rostly jen kousek od 

chaty. Chtěl bych pochválit Ester za super hry, bez kterých bychom se tam možná nudili. Mile mě 

překvapila večerní návštěva, která nám pomohla se stezkou odvahy. Jsem rád, že jsme viděli, jak 



se obaluje balík sena nějakou folií. A taky byla velká zábava, jak jsme na těch balících hráli hru na 

žraloka. Na tenhle výlet jen tak nezapomenu.            Vojta Perutka, 8. roč. 

 

Díky sběru papíru, jeli parlamenťáci za odměnu na odpočinkový víkend do Vidče, na chatu 

zvaná „Krásná samota.“ Moc se mi tam líbilo. Všichni jsme se podíleli na programu, ale nemohli jsme 

si jenom hrát, protože jsme museli udělat mapování školy. Když jsme udělali povinnosti, už jsme si 

jenom hráli a povídali. První den jsme si udělali táborák a opékali si špekáčky. Na konci dne si pro 

nás pár dětí připravilo stezku odvahy. Dokonce i starší děti se bály. Druhý den jsme moc plánů 

neměli - jenom zábava, úklid a odjezd. Abychom udělali majiteli radost, tak jsme mu obrátili seno a 

daly ho do kupek. Nejen při hrách, ale i při uklízení chaty jsme si pomáhali. Když jsme vše uklidili, 

přijel majitel a my jsme mu předali klíče od chaty a jeli domů. Počasí nám přálo. Program mě 

strašně bavil, určitě na to budeme ještě dlouho vzpomínat.     Adélka Komendová, 6. roč. 

 

Strašně se mi líbily hry a také mi hrozně chutnalo jídlo. Asi nejlepší pro mě byla stezka 

odvahy. Dobré bylo, když jedna z dcer p. učitelky (Kamila), začala na stezce odvahy strašit 

chrochtáním. Nebo jak Ester říkala, že Frantovi zakazuju chodit na chatě jen v trenýrkách . 

Nebo když jsme v sobotu poobědvali palačinky a zůstala nám šlehačka, která se musela 

spotřebovat, tak nám ji holky stříkaly přímo z nádoby do pusy. Byl to prostě super zážitek. 

      Miriam Hovorková, 3. roč. 

 

Na výlet jsme jeli 2. června. Cíl naší cesty byla chata, která se jmenovala „Krásná samota“. 

Byli jsme tam na 2 dny. Hráli jsme hry, dělali jsme mapování školy. Večer jsme opékali špekáčky. 

Potom jsme měli stezku odvahy. Bylo to super. Po stezce jsme šli do chaty. Tam jsme se pomodlili 

v kapličce a šli jsme spát. V sobotu dopoledne jsme zase hráli hry a balili se. Po obědě byl úklid 

chaty. A potom jsme už šli na autobus. Výlet se mi moc líbil. Bylo krásné počasí.    

                Matěj Komenda, 4. roč. 

 

V pátek 2. 6. 2017 v 7 hod jsme odjeli vlakem do Rožnova pod Radhoštěm a odtud dále směr 

Vidče autobusem. Od autobusu vedla k chatě ještě pěší trasa, dlouhá asi 3 km. Po ubytování jsme 

hráli různé hry. Mé oblíbené hry byly: prase kvikni, boj o vlajku a stezka odvahy. Taky jsme dělali 

mapování školy. Měli jsme výborné jídlo.  Večer jsme měli táborák. Než jsme odjížděli domů, 

zahráli jsme si ještě několik her.           Ondřej Stančík, 5. roč. 

 

V pátek 2.6.2017 jsme se s parlamentem vypravili na výjezdní zasedání do Vidče. Chata byla moc 

pěkná, líbilo se mi tam. Strávili jsme tam dva dny. Společně jsme dali dohromady mapování školy. 

Když jsme splnili všechny povinnosti, mohli jsme si už jen hrát hry. Nejvíce se mi líbily vlajky. 

Večer jsme opékali špekáčky a byla stezka odvahy. Ráno jsme se nasnídali, sbalili a začali uklízet 

chatu. Po obědě jsme šli na autobus, který nás dovezl domů. Tento společný pobyt se mi moc líbil.

                            Tobiáš Pupík, 5. roč. 



Všechno to začalo v pátek ráno, kdy jsme se sešli na vlakovém nádraží a jeli směr Rožnov 

pod Radhoštěm. Tam jsme chvíli počkali na autobus, který jel směrem na Vidče. Když jsme přijeli 

do Vidče, čekalo nás asi 35minut chůze. Jakmile jsme dorazili do chaty, tak jsme si ji prošli a 

určili si, kde kdo bude spát. Pak jsme museli splnit naši jedinou povinnost před tím, než si 

zahrajeme hry-tj. vyplnit MAPOVÁNÍ ŠKOLY. To nám zabralo zhruba něco mezi 3 a 4 hodinami. 

Když jsme dodělali mapování školy, už nic nebránilo tomu, zahrát hrát si spoustu her. Ten den vše 

vyvrcholilo opékáním a stezkou odvahy. V sobotu jsme ráno hráli hry a poté jsme začali uklízet 

chatu. Kolem 15 hodiny jsme se vydali směr Valašské Meziříčí. Výlet byl super. 

          Kuba Mikula, 9. roč. 

 Bylo před obědem a p. učitelka nám smažila palačinky. Někdy v půlce smažení jí došel plyn 

v propanbutanové nádobě. Poslala nás naproti k sousedům (asi 200m), abychom se zeptali pána, 

jestli by nám nevyměnil nádobu na plyn. U kuchyně stály ještě dvě, ale pán majitel tvrdil, že jsou 

prázdné. Naštěstí v jedné ještě něco málo zbylo a tak jsme mohli palačinky dosmažit a společně 

poobědvat.                Markéta Marušáková, 3. roč. 

 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členům našeho žákovského parlamentu za skvělou 

a příkladnou práci. A že to byla skvělá parta, dokazují všechny zrealizované akce v tomto školním 

roce. Odměnou nám pak byl pobyt na chatě ve Vidči, kde jsme si to všichni náramně užili. Ještě 

jednou díky a těším se na další spolupráci s vámi.           Marie Čtvrtníčková, koordinátor ŽP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak jsme v 1. třídě trénovali na školní akademii 

Na začátku jsme se s paní učitelkou domluvili, že budeme hrát 

pohádku. Celkem jsme vybírali ze čtyř pohádek. Nakonec zvítězila 

pohádka Šípková Růženka. Hlasovali jsme pro pohádkové postavy. 

Naše hlasování skončilo takto: Hlavní role 

– Šípková Růženka: Miriamka Dřímalová, 

krále hrál Mikulášek Tománek a královnu 

Verunka Marušáková, prince, který se 

prosekal šípkovým keřem až k Růžence, 

zahrál Daneček Juránek, starou přadlenu 

předvedl Davídek Opletal, kuchařku 

Emička Strýčková a kuchaře s vařečkou 

Adámek Štěpančík. Tři sudičky 

představovali tito: Barunka Hlavicová, Mikulášek Perutka a Eliška 

Baričiaková. 

Šípkové keře hráli a se svými 

vlastnoručně namalovanými kulisami 

vystupovali: Bernadetka Přádková, 

Kryštůfek Mervart, Adélka 

Havranová, Liduška Svobodová, 

Mareček Vaculín, Alenka Chudá, 

Terezka Vránová a Vojtíšek Zavičák, 

který nám nakonec onemocněl. 

Do mikrofonu za herecké postavy mluvili: Matýsek Marušák, Adélka 

Havranová, Mareček Vaculín. 

Pohádku jsme mnohokrát „pilovali“. Když už byla nacvičená, tak nás 

bavilo pořád dokola ji hrát. A když jsme měli doopravdy vystupovat, 

tak jsme se moc styděli. Jsme rádi, že se nám povedla.       

           Žáci 1. třídy + paní učitelka 
 

 

 

 

 

 

 



Proč to tak je 

 

Moudrá sova spí, 

hvězdy zase bdí. 

Je to divné, nedivte se, 

sova si má v noci hrát 

a ve dne zas spát. 

 

Zvířata se vyvíjí, 

ptáci zase zpívají, 

možná si jen pípají. 

 

Fialka je fialová, 

tráva je zelená, 

kdybych tak věděla… 

 

Proč má auto jen čtyři kola 

a proč mě zas nudí škola 

kdybych tak věděla? 

 

Proč je i doma někdy nuda 

a proč na nás máma volá? 

 

Koláče jsou hotový 

PÁN BŮH TO CHCE MÍT TAKOVÝ! 

Jolanka Marušáková, 4. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Druháci a jejich červnový týden (postřehy dětí v neupravené podobě)) 

(divadlo, výlety, „pokladovka“ a spaní ve škole) 

 

Divadlo 

- V úterý 6. 6. jsme byli v Ostravě v Divadle loutek. Byla to pohádka Dášeňka. Moc se nám líbila. 

- V divadle vystupovali dospělí kluci. V divadle se mi líbilo. 

- Zhaslo se a začala pohádka pro Dášeňku. Byl jednou jeden pes a byl velký hrdina, měl ostrý ocas. 

Jednou se proti němu postavil drak. Bum, bum a drak ležel. Jednou se zase proti němu postavil 

obr. Bum, bum a obr ležel na zemi. Jednou bojoval proti vojákovi. Pes začal štěkat a vojákovi 

spadlo srdce do kalhot. Voják uťal psovi ocas. Pes se zakousl vojákovi do kalhot a voják padl. 

 

Výlet – Naučná stezka Beskydské nebe (Frenštát 

pod Radhoštěm) 

- Ve středu jsme byli na naučné stezce oblak. Bylo 

tam 428 schodů. Pak jsme byli na bosém chodníčku. 

Cestou zpátky jsme hráli hru Káně. Hra Káně je 

dobrá. 

- 7. 6. jsme jeli vlakem do Frenštátu na Beskydské 

nebe. Byla tam spousta dřevěných soch. Vystoupali 

jsme po 428 schodech. Dozvěděli jsme se, že 

nejlepší skokan na lyžích byl Jiří Raška. Hodně jsme se bavili. Hráli jsme hru Káně. Bylo to tam 

super!!! 

- 7.6. jsme byli ve Frenštátu. Viděli jsme skokanský můstek. Náš nejlepší skokan na lyžích je Jiří 

Raška.  

 

Famfrpál 

- Ve čtvrtek dopoledne jsme hráli na hřišti famfrpál jako Harry Potter. Ale místo košťat jsme 

měli noviny. 

Pokladovka 

- 8. 6. jsme chodili po výletech. Byli jsme na hříšti a 

v Botanice. Odpoledne jsme šli do lesa, kde jsme 

dostali úkoly. Bylo jich 8. Pak jsme hledali poklad, 

dostali jsme čokolády Orion. Moc se nám to všechno 

líbilo! 

- Ve čtvrtek jsme byli v lese. Dělali jsme tam úkoly. 

Bylo 8 stanovišť. Na každém stanovišti byl nějaký 

úkol. Až jsme zpracovali všechny úkoly, šli jsme hledat 

poklad. 



Spaní ve škole (postřehy dětí v neupravené podobě)) 

- Spaní ve škole bylo super. Kluci spali ve čtverce a my, 

holky, v první. Večeřeli jsme u filmu ovečka Shaun. 

Když kluci skoro spali, šly jsme je postrašit. Potom 

jsme si vyprávěly černé historky. 

 

- Spaní ve škole je super. Užili jsme si to až, až, 

protože jsme se při večeři dívali na ovečku Shaun.  

- Bylo to dobré, protože jsme spaly s paní učitelkou 

Janýškovou, a ta nám četla. Já jsem usnula asi o půl 

jedenácté. Vyspala jsem se dobře. 

- Spaní ve škole bylo fajn. Trošku nevýhoda je, že šustěly spacáky. Vstaly jsme dřív než paní 

učitelky. Pak jsme si potají sbalily věci. Pak řekla paní učitelka: „Kdo mě to vzbudil?“ My jsme se 

lekly. Pak jsme si vzaly věci a šli jsme do naší druhé třídy. Tam jsme posnídali. 

- Ve čtvrtek jsme spali ve škole. Ve škole spala jenom druhá třída. Já, Jonáš, Marek, Jero, Matěj, 

Kryštof, Filip a Patrik. Marek usnul jako první. Jako 

druhý usnul Filip. Jako poslední usnul Jero a paní 

učitelky. Večer jsme se dívali na film Ovečka Shaun. 

Po filmu jsme si hráli na duchy a paní učitelky nás 

chytaly. A potom jsme měli večerku a potom jsme my, 

kluci, strašili holky.  

- Spal jsem vedle Marka. Šli jsme spát pozdě, byla to 

prča. Furt jsme se bavili a strašili jsme holky a paní 

učitelka byla strašidlo a holky pak strašily nás a furt 

někam chodily. 

- Spal jsem vedle Matěje, spaní bylo úžasné. Líbilo se mi, jak jsme si pozdě večer povídali 

s Matějem a Jonášem. Strašili jsme holky a honili jsme je. Dokonce jsem šel na záchod a viděl jsem 

tam strašidlo. 

- 8. - 9. 6. jsme spali ve škole. Moc se nám to líbilo. Večer jsme si povídali. Před spaním jsme se 

dívali na film. Potom nás paní učitelky naháněly. Potom jsme si dělali z holek srandu. Šli jsme spát 

kolem 22 hod.  

         

 

 

 

 

 



5. třída - ROČNÍKOVÉ PRÁCE 

Jako každý rok, tak i letos pracovali naši páťáci na své ročníkové práci. Každý žák si vybral téma 

sobě blízké. Někdo psal o sportu, někdo o koních, kočkách, jiní se zaměřili např. na bojová umění, 

tornádo, pečení, vaření. Zkrátka to, 

co je zajímá… 

 

 

Podívejte se na práce v angličtině 

zaměřené na geocaching a 

turistiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky deváťáků na učitele 

 

1. Jakou jste měl/a aktovku v 1. třídě? 

2. Jakou svačinu jste měl/a nejčastěji? 

3. Měl/a jste někdy tahák? Jaký? Do jakého předmětu? Kde jste ho schoval/a? 

4. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět na ZŠ? 

5. Váš největší školní průšvih? 

6. Zničil/a jste někdy nějaký školní majetek? 

7. Připravoval/a jste se vždy na hodinu i když jste nepsali test? 

8. Jak jste se dostal/a k učitelčině? 

9. Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny? 

10. Váš nejhorší zážitek za vaši školní kariéru? A nejlepší/nejvtipnější? 

11. Co je na tom, být učitel nejtěžší? 

12. Jak jste si plnil/a své školní povinnosti? (D.Ú., prezentace..) 

 

MAGDA KRUPOVÁ – ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE 

1) Měla jsem hnědou, obyčejnou aktovku, tehdy nebyl moc výběr, takže nás bylo víc, kdo měl 

stejnou, a tak se často stávalo, že někdo přišel domů, otevřel aktovku a zjistil, že má spolužákovu. 

Taky jsem párkrát s tatínkem putovala po Zubří a sháněla svoji tašku. Ve třetí jsem měla krásnou, 

novou, bílou s červenými odrazkami a byla jsem na ni patřičně hrdá. 

2) Nevím, jestli nejčastěji, ale často jsem mívala chleba se sýrem a jablko. 

3) Taháky jsem neměla. Styděla bych se strašně, kdyby mě někdo odhalil. 

4) Měla jsem ráda matematiku, fyziku, chemii. Později, a dnes taky, mám nejraději českýjazyk. 

5) Nevím, nebyla jsem průšvihářka. Jednou jsme na hodině HV poslouchali nějakou vážnou 

hudbu. Učitel toho využil a šel pryč ze třídy si něco zařídit jiného a nechal nás samotné. Někoho 

ze spolužáků napadlo, že vyhodíme jinému spolužákovi věci z okna. Tak se podávalo přes lavice 

pouzdro, knížka, už nevím co dál, až se to vyhodilo ven. V tom se vrátil ten učitel. Kluk, kterého 

věci byly už venku, požaloval, co se stalo, a učitel pravil, že všichni, kdo se byť jen dotkli nějaké 

věci toho spolužáka, dostanou poznámku a budou po škole. Dostala jsem poznámku a byla jsem po 

škole, stáli jsme tehdy za trest v prázdné třídě u tabule v řadě a poslouchali celou hodinu nějaké 

skladby. Ujel mi i autobus do hudebky. Chtěla jsem se omluvit, aby mě pustil, ale pan učitel řekl, že 

kdo nedovede poslouchat vážnou hudbu, nemá v hudební škole co dělat. A to bylo horší, než 10 

poznámek… 

7) Měla jsem výhodu, že jsem se nemusela učit, pamatovala jsem si, co se říkalo ve třídě 

v hodinách.  

8) Od mateřské školky jsem se chtěla stát učitelkou! Tehdy jsem to možná tak neformulovala, 

ale moje nejoblíbenější hra už tehdy byla „Na školu“. Rozestavěla jsem si pěkně všechny židle, co 

jsme doma měli, a poskládala na ně panenky a plyšáky, nebo zůstaly i prázdné, a s těmi hračkami 



nebo i s prázdnými židlemi jsem mluvila přesně jako moje paní učitelka ze školky. Od první třídy 

jsme to pak každý rok hlásili učitelům, tak jsem to opakovala každý rok: Chtěla bych být učitelkou. 

Kromě 2. třídy. To jsem tuším, nahlásila, že prodavačkou. Pak jsem se z 8. třídy (tehdy jsme mohli 

ukončit základní docházku i z 8. třídy) hlásila na Střední pedagogickou školu do Nového Jičína, 

vystudovala jsem učitelství pro mateřské školy, a protože ve školkách nebyla pro nás, absolventy, 

volná místa, dostala jsem umístěnku rovnou na základní školu! Učila jsem v 18 letech 31 druháčků 

na Prostřední Bečvě. Od té doby učím, protože jsem vysokou školu (speciální pedagogiku) potom 

studovala dálkově – neboli při zaměstnání. Vystřídala jsem několik škol různých typů od 

soukromých po speciální. Takže tak.  

9) Halušky se zelím; Hanácký salát s kuřecím masem; pohanková kaše se zelím 

10) Díky Bohu jsem nezažila nikdy nic tragického.  

Vtipné zážitky si někdy zinscenuje člověk sám. Mě se podařilo třeba pár přebreptů, jeden z nich: 

Obvykle se snažím podporovat pitný režim žáků a tak často připomínám: „Děti, napijte se.“ Jednou 

jsem chtěla spojit dvě výzvy, aby se žáci napili, a aby si během přestávky stihli zajít na záchod. A 

místo věty: „Tak ještě vyčurat a napít“ jsem řekla: „Tak ještě načurat a vypít!“ 

11) V dnešní době plné spousty podnětů, reklam na vše možné, technických vymožeností, rychle 

dohledatelných a dostupných informací a hlavně díky internetu je podle mě nejtěžší děti/žáky ve 

škole zaujmout. Motivovat. Nadchnout pro věc. Děti často říkají slovo nuda, o nic nemají hlubší 

zájem, neumí se samy zabavit, ale jsou velmi náročné na ty, kteří se rozhodnou zabavit je. Nebo je 

něco naučit. Ale to se naší školy netýká, že?  

12) Domácí úkoly jsem plnila vždy zodpovědně. Paní učitelka nám za chyby dávala např. ve 2. 

třídě tzv. Čaganové kapky (Ukazovátkem přes prsty za každou chybu). Bylo mi líto slabších 

spolužáků….  

 

ANEŽKA ZGABAJOVÁ – učitelka ČESKÉHO JAZYKA A NÁBOŽENSTVÍ 

1) Tak to si opravdu nevzpomenu.  

2) Asi chleba s marmeládou. 

3) Na ZŠ žádný. 

4) Dějepis a literatura. 

5) Asi čtení knížek v hodinách.  

6) Myslím, že ne. 

7) Maximálně o přestávce 

9)  Rajská 

11) Hodnocení. 

12) Domácí úkoly byly asi to jediné, co 

jsem do školy dělala. 

 

 



MARIE ČTVRTNÍČKOVÁ- ASISTENTKA PEDAGOGA 

1) Aktovka kožená - červená + obrázky na žlutém podkladu + odrazky. 

2) Chleba se sádlem nebo chleba se sýrem, marmeládou. 

3) Ano, v pouzdře, bylo to do matematiky. 

4) Výtvarná výchova, hudební výchova, český jazyk. 

7) Ne 

8) Náhodou (osud?) 

9)  Hovězí maso + rajská omáčka 

12)  Svědomitě 

 

HANA HAVRANOVÁ – TŘÍDNÍ UČITELKA 3. TŘÍDY 

1) Hranatou červeno - modrou  

2) Rohlík se sýrem, studený čaj 

3 Ano, papírový v pouzdře, na ruce. 

4) ČJ 

5) Učitelka našla tahák a byla 5. 

6) Ne 

7 Ne 

8) Baví mě práce s mladými a baví mě „předávat moudra“. 

9) Knedlo-vepřo-zelo. 

10) Výrok sedmáka: „Savci i placentálové získali tento název, protože jsou placatí“, drzí žáci. 

11) Přípravy na hodiny, nezájem žáků, nekázeň žáků. 

12) Plnila na 100% 

 

LUDMILA ČERNOCHOVÁ - TŘÍDNÍ UČITELKA 1. TŘÍDY 

1) S obrázkem zvířete. 

2) Měla jsem pestrou stravu, to opravdu nevím, která svačina byla nejčastěji. 

3) Že bych měla na nějakém papírku napsaný tahák, to si opravdu nevybavuji. Školství bylo 

tehdy přísnější. 

4) Čj a Hv. 

5) Žádný. 

6) Ne. 

7) Příprava byla v té době preciznější než dnes, vůbec si nevybavuji, že by v tak velké míře 

jako dnes někdo zapomínal učebnice, sešity a jiné pomůcky. Tedy příprava v podobě chystání věcí 

byla vždy, když bylo před testem nebo písemkou, připravovala jsem se, pokud to bylo potřeba. 

8) Asi genetika. 

9) Všechno mi tady moc chutná, nemám nejoblíbenější jídlo. 



10) Nejhorší zážitek – události na naší škole v loňském školním roce, mezi něž řadím anonymy 

zasílané na kolegy a obviňování z něčeho, co sice zatím není, ale mohlo by být. Na druhém místě 

považuji za velmi závažné zneužívání polopravd. A nejlepší? Myslím, že jsou to upřímné a zároveň 

někdy i vtipné komentáře menších dětí v naší škole, někdy si říkám, že by to bylo hodno zápisu.  

11) Vyhovět všem a při tom splnit svůj úkol. 

12) Vše, co učitel řekl, muselo být splněno.  

 

VERONIKA MASOPUSTOVÁ - TŘÍDNÍ UČITELKA 4. TŘÍDY 

1) Hnědou, koženou, po bráchovi. 

2) Už si nevzpomínám, asi chleba s něčím. 

3) Já?!? Nikdy!!! ;-) 

4) Asi matematika 

7) Jen když hrozilo zkoušení nebo písemka. 

9) Krupicová kaše 

11) Zachovat klid… 

12) Byla jsem vzorný žáček  

       

KATEŘINA JANÝŠKOVÁ - TŘÍDNÍ UČITELKA 5. TŘÍDY 

1) No krásnou přece  

2) Chleba s máslem a marmeládou 

3) Ano, do fyziky. Byl schovaný v pouzdře, ale nenašla jsem odvahu jej použít. 

4) Vaření a pěstitelské práce 

5) Když jsem za rodiče podepsala známku v žk. (jedničku, bála jsem se paní učitelky :-) ) 

9) Řízek 

12) Nejvzorněji co to šlo :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. třída - SEKORŮV  SVĚT / Ondřej Sekora (1899 – 1967) 

Napsal a ilustroval Ferdu Mravence. 

Jaký projekt vznikne, když se dá dohromady přírodopis a 

literatura? Posuďte sami… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Eliška Marušáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zábava na prázdniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HURÁ NA PRÁZDNINY !!! 
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