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1/Reportáže z akcí a výletů 

Exkurze na Dlouhé stráně 

Letošní výlet pro druhý stupeň ZŠ na začátku školního roku byl zacílen na přečerpávací 

elektrárnu Dlouhé stráně. Autobus nás vyzvedl okolo 7:15. Cesta nebyla nějak moc 

dlouhá,trvala asi dvě hodiny. Než jsme dojeli na místo, projížděli jsme chráněným 

pásmem, kde se už auta moc nedostanou, my jsme tam ale mohli. Po zastavení se 

všichni vyhrnuli ven. Šli jsme do hlavní budovy elektrárny. Tam jsme zhlédli krátký film 

o funkcích, využití, konstrukci a dalších zajímavých věcech. Pak jsme jsme objeli dolní 

nádrž, která nebyla moc plná vody. Dál jsme jeli po serpentinách těsně pod horní nádrž. 

Po vyběhnutí schodů jsme byli nahoře. Hodně tam fučelo, vyšli jsme na takové 

vyvýšené místo nad nádrží. Tam jsme posvačili. Potom jsme zamávali na cyklisty a šli 

zpátky do autobusu kousek pod vrchol. Po cestě jsme se zastavili u Dolní nádrže a jeli 

dál směrem Uhlířský vrch u Bruntálu. Při cestě jsme si pouštěli písničky přes 

reproduktor, který jsme tam našli. Dostalo se i na tanec. Mezitím jsme se zastavili na 

benzínce, kde si dost děcek včetně mě dalo párek v rohlíku a nebo jiné pochutiny a 

nápoje.  Za chvíli jsme dojeli pod kopec. Šli jsme asi 2km lesní pěšinou k vrcholku, kde 

stál kostel. Potom jsme sešli zpátky dolů a zjistili jsme, že kopec je sopečného původu. 

Nasedli jsme do autobusu a po cestě zpět jsme toho, kromě pastvin, moc neviděli. 

Nakonec jsme dorazili zpátky do Spálova a v pohodě jsme stihli další věci, protože jsme 

dojeli okolo 15. hodiny. Celý den bylo krásně slunečno, takže jsme z navštívených 

vrcholů měli krásný výhled.    

Adam Smetana, 7.A 

Planetárium 
 
Byli jsme v Planetáriu Ostrava, kde se mi moc líbilo. Po příchodu nás paní odvedla do 

místnosti, kde byly pohodlné sedačky. Pak nám pán vyprávěl o planetách a vesmíru, 

pustil nám video, kde bylo i co to je čokoládová planeta. Pak nám paní učitelka rozdala 

pracovní listy a museli jsme je vyplnit. Mohli jsme si koupit suvenýry, no a pak jsme jeli 

zpět do školy, kde jsme měli ještě dvě hodiny učení. Moc se  mi tam líbilo. 

   
        Veronika Žuchová, 5.A 

 



Záchranářský den 

Dne 23. listopadu se v naší škole ve Spálově uskutečnil záchranářský den. Hned ráno 

přijelo ke škole auto a vystoupili z něj nějací lidé. My jsme čekali v šatně u tělocvičny, 

až si nás vyzvedne pan učitel. Když si nás vyzvedl, šli jsme do tělocvičny. Přišel tam celý 

první stupeň, seřadili jsme se do skupinek. Naše skupinka byla složená z páťáků a čtyř 

čtvrťáků. Nejdřív jsme šli na první stanoviště, kde nás učili, jak pomoci někomu, kdo se 

dusí, např. jak vytáhnout kus masa z pusy. Pak jsme přešli na další stanoviště, které bylo 

ve třetí třídě. Tam jsme dělali masáž srdce a byl tam i defibrilátor. Pak jsme šli do naší 

třídy, kde nám ukazovali umělé dýchání. Potom jsme se ve školní družině učili 

zastavovat velká krvácení. Byl tam pán s probodnutýma rukama nůžkami a my jsme ho 

museli zachránit… 

         Matouš Dohnal, 5.A 

 

… na čtvrtém stanovišti jsme obživovali paní učitelku a pak jsme zachraňovali pána, 

který měl zapíchnuté nůžky v ruce. Mikuláš zavázal tu ruku a pak zaklonil hlavu. Já jsem 

s druhou Eliškou tu ruku držela a Kača volala sanitku… 

          Eliška Tillová, 5.A 

 

… nejzajímavější bylo, když někdo krvácí, protože jsem se tam navzájem vázali a 

“jako” zachraňovali krvácejícího člověka. Vzala jsem si z toho nové informace a něco, 

co jsem věděla, jsem si ověřila. 

         Eliška Gramesová, 5.A  

 

Záchranářský den pro druhý stupeň na naší základní škole se konal 8. 12. 2022. 

Navštívili nás záchranáři, kteří pořádají vzdělávací akce ve školách. Zahájení proběhlo v 

tělocvičně. Všichni členové týmu se představili a poté nám rozdali vstupní test na naše 

dosavadní znalosti, které jsme si v průběhu dne měli ověřovat, zlepšovat a doplňovat. 

Byli jsme rozděleni na čtyři skupiny po 15 lidech a postupně jsme si prošli čtyři 

stanoviště, která obsahovala základy poskytování první pomoci, jak zasáhnout při 

dušení, ošetřování zlomenin, popálenin, krvácení atd. Na závěr jsme se všichni opět 

sešli v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení celé akce a také úvodních testů. Nejlepší 

si odnesli drobné ceny, ale všichni jsme odcházeli obohacení o nové informace a 

zkušenosti. Také nám byla doporučena mobilní aplikace Záchranka. Akce byla úžasná.  

 

    Kateřina Feglerová, Kristýna Váňová, Gabriela Šímová, 8.A 

 

 



Mikuláš  
Naše třída v pondělí 5. prosince 2022 pořádala akci Do školy přišel Mikuláš. Přípravy 

začaly už týden předem, kdy jsme pekli perníčky. S tím nám pomohly paní kuchařky, 

dostali jsme od nich k práci i kakao. V den akce jsme přišli do školy brzo, abychom vše 

nachystali, trošku jsme nestíhali, ale nakonec jsme to zvládli. Všechny třídy i děti ve 

školce jsme s celou Mikulášovou družinou obešli rychle. Čerti cestou do pytlů pochytali 

několik zlobivců. Celkem se nám to líbilo, ale mrzelo nás chování některých žáků, kteří 

z nás neměli respekt a dokonce nám nadávali.  

 

Lucie Zimová, Kristýna Vlčková a Eva Bláhová, 9.A 

Čtení dětem 
V rámci vzájemné spolupráce vytvořil oddíl MŠ Sluníček s 2. třídou klasické formy 

vzdělávání projekt DĚTI ČTOU DĚTEM. Projekt spočívá v tom, že každý druhý čtvrtek 

navštíví vybraná dvojice žáků druhé třídy školku, kde jim přečtou pohádku před 

odpoledním spinkáním. Letos si vybrali knihu Bohumila Říhy, a to Honzíkovu cestu. 

Projekt se dětem moc líbí - školní děti se učí číst před publikem, mladší si osvojují umění 

naslouchat. Školáci si při čtení vedou velmi dobře, často se jim totiž opravdu podaří 

mladší kamarády uspat :) 

       za 2.A Mgr. Markéta Krumpolcová 

        

Cíle turistického kroužku 
Svíčkárna SoyCa 

Dne 5.11. 2022 jsme navštívili svíčkárnu v Olomouci. Ráno jsme jeli autobusem do 

Hranic a odtud do Olomouce vlakem. Cesta utekla jako voda. Když jsme došli ke 

svíčkárně, tak nás přivítal velmi sympatický pán. Sedli jsme si ke stolu. Na každém stole 

byly připraveny krabičky, ve kterých byly dvě svíčky k dotvoření a jedna plastová 

nádobka na koupelovou sůl. Poté nás pan přivítal a seznámil nás s pravidly, nakonec 

nás zavedl do dílny, ve které jsme potom tvořili. Jako první tam bylo osm druhů 

koupelové soli. Na dalších stanovištích bylo vyrábění vánočních přívěsků na stromeček, 

vyrábění mýdla a barvení svíček. Po dotvoření jsme si mohli nakoupit svíčky v malém 

obchůdku, který byl hned vedle dílny. Všem se tam moc líbilo. Než nám jel vlak, tak 

jsme se zašli podívat na náměstí. Viděli jsme orloj a navštívili jsme infocentrum. Taky 

jsme si stihli koupit kebab. Z Olomouce nám jel vlak do Hranic. A z Hranic nás potom 

svezll autobus zpátky do Spálova. Pří čekání na autobus jsme hráli hru Kuřátko Píp. 

       Karolína Kantorová, 6.A 

 



2/Práce žáků 
Žáci 3. A mají o své budoucnosti jasno 

 

Chovatelka koní 

Chovat koně to je hračka, 

ale někdy vznikne pračka. 

Chodit s koni na závody, 

někdy tam zůstane trochu vody. 

Zuzana Ambrožová 

 

Traktorista 

Traktorista rád drtí  

a při tom se vrtí. 

Rád pole dokola orá 

a pak do lesa volá. 

Vlečku rychle připojí 

a pak krávy podojí. 

Šimon Budín 

 

Učitelka 

Učitelka milá je, 

vždy si s dětmi užije. 

Učí děti nové věci, 

děti při tom mají kecy. 

Děti školka nebaví, 

jeden z nich je loudavý. 

Barbora Kantorová 

 

Horolezec 

Horolezec leze, padá, 

Jako stará ježibaba. 

Na skále visí na laně, 

jako na starém banáně. 

Samuel Zgažar 

 

Doktor 

Já chci být lektorem, 

velmi dobrým doktorem. 

Zachraňovat životy, 

mít srdce plné dobroty. 

Doktor, to je teda pán, 

on vždycky pomůže vám.  

Tenhle léčí pacienty, 

chceš to být opravdu jen ty? 

Když se dobře učit budeš,  

doktorem se možná staneš. 

David Trnečka 

 

Zpěvák 

Budu mít krásný zpěv, 

do mikrofonu budu řvát jak lev. 

Choreografie je to hlavní, 

určitě budu velmi slavný. 

David Trnečka 

 

Sportovec 

Běhání je lehká práce, 

přes překážky jde to hladce. 

Jestli se chceš borcem stát, 

musíš pilně trénovat. 

Josef Klimek 

 

Policista 

Policista na křižovatce stojí 

a každý se ho bojí. 

Ukáže ti správný směr, 

jak z toho města na sever. 

Jaroslav Jurošek 

 

Chovatelka koní 

Chovatelka koní, to je tedy práce. 

S koni užije si hodně legrace. 

Rodina koní je krásná 

a práce s nimi jasná. 

Zoe Onderková 

 



Třídenní dobrodružství papuče 

Jsem papuč Jirky Šulce a rozhodla jsem se popsat tři dny ze svého života. Jo a 

abych nezapomněla, mám ještě sestru, která je většinou se mnou, ale někdy se ztratí. 

 Příběh začíná ráno. Jako první vstává Jirkův táta, který dělá svačiny do školy. 

Potom vstává maminka, která jde vzbudit Jirku a Káju. Někdy na mě a mou sestru 

šlápne. Nevím proč. Pak začíná ranní shon: snídaně, vlasy, zuby, morče a honem do 

auta. Ale ne!!! Kočka zůstala v domě a její pohled na mě neznačí nic dobrého. Budu 

zase samý chlup. Už se ke mně blíží a jde si se mnou hrát. Po chvilce zase skončím v 

koutě. Večer se Jirka vrací domů, hledá mě a nakonec nachází v tom koutě. Kde byla 

celý den sestra nevím, ale už jsme opět spolu. Jdeme s Jirkou dělat úkoly a když už je 

tma, jde Jirka spát. Kočky jsou venku a já mám konečně klid. 

 Další ráno se všechno opakuje, vstávání, oblékání, snídaně, vlasy, zuby a hurá do 

auta. Kočka dnes zápasí s mojí sestrou. To jsem ráda, že si mě nevšímá. Den tak rychle 

utekl a Jirka už je tady. Po chvilce zase odjíždí v tom velkém autě. Jede k babičce, asi. 

Když se vrátil, dívali jsme se na televizi. To mám ráda, když je taková pohoda. Doma je 

klid a všichni jdou spát. 

 Následující den si Jirka pospal až do devíti. On někdy tak lenoší a já tady čekám. 

Po snídani jsem byla celé dopoledne pod stolem. Jak nečekané! Je to hrozná nuda. Děti 

si hrají  nějaké úžasné hry a já se tady celou dobu dívám na nohy od stolu nebo ty lidské. 

Po obědě šel Jirka ven. Když se vrátil, zase mě chvilku hledal. Chodili jsme spolu po 

domě a najednou jsem zase pod tím stolem.  

Tak já to mám skoro každý den. Nenechávejte papuče kočkám a ani pod stolem. 

Nudí se a jsou samý chlup. Ještě, že nemá Jirka psa.  

       Jiří Šulc, 6.B 

 

Kouzlo Vánoc - Jana Rosensteinová 

Martin na bílém koni běží, 

za ním krásná vločka sněží. 

S zimou přišel také sníh, 

pojedeme na saních. 

Děti z domu vylezly, 

kouzlo Vánoc nalezly. 

Kouzlo Vánoc je tu s námi, 

kde není, tak tam se shání. 

 

Sychravé počasí - Zuzana Jakubíková 

Podzim je tu, hurá, hurá. 

listí, mlha padá, padá. 

Jablko se zrodí hned, 

tma a sníh je tady hned, 

kalendáře chystáme, 

Vánoce se blíží. 

HOU,HOU,HOU. 

 

Každé ráno - Radim Nedělka 

Večer jdu spát, 

ráno ve škole chci jít spát, 

beru tužku a píšu matiku, 

na svačinu mám rohlík se šunkou a se 

sýrem, o Edmunda je postaráno. 

Hezký den. 



Zima - Eliška Dvořáčková 

Bílá vločka padá na zem, 

sníh a mráz jsou tady zase. 

Martin s koněm jede k nám,  

zimu nám tu zanechal. 

Za oknem nám krásně sněží, 

všichni ven už zase běží. 

 

Zima - Melanie Leyshon 

Už je zima, už je sníh, 

všichni jedou na saních. 

Všude vločky, všude bílo, 

všude už nasněžilo. 

Všichni rychle pojďte ven, 

zahrajem si se sněhem! 

Těšíme se na Vánoce,  

už jsou zas tu hned po roce. 

Všichni řvou “heja hou”, 

když vidí na svém koni Martina, 

rolnička mu někdy zvoní. 

Prostě zima, v ní je prima a fun legrace, 

těšíme se na Ježíška a na spoustu 

legrace. 

 

Sníh - Matyáš Baran 

Vločka bílá, zima, sníh, 

Martin s koněm běží k nám a pryč. 

Mikuláš tu chodí taky, 

dárky nosí dům co dům, 

na nebi jsou mraky 

a padají z nich dárky. 

 

Martin - Rozálie Šmatelková 

Žádná vločka, žádný sníh, 

nemůžem jet na saních. 

Už čekáme na Martina, 

aby byla bílá zima. 

Kdy už Martin přijede a  

bílý kůň přiveze krásný 

bílý sníh? 

Nebojte se, dočkáte se, 

na Martina bílého 

přiveze nám bílý sníh,  

můžeme jet na saních. 

Podívej se na nebe, 

bílý Martin už jede. 

 

Martin - Patricia Lidia Chottová 

Martin běží na koni, jak ta zima na poli. 

Sníh je bílý, děti šílí, vločky bílé všude 

chýlí. 

Vidím běžet Martina, kam ta zima 

utíká? 

Vločka bílá, koník zpívá a zima je fuč.

 
žáci 4. B 

 
   

 

 

 



3/ Anketa 
Žákyně 6. A se vydaly na průzkum mezi žáky naší školy. Ptaly se, která akce by 

se podle nich mohla ve škole uskutečnit. S nápady přišla Klára Wiltschová a s 

anketou jí pomohla Karolína Kantorová. Co na to školní parlament?  

1. Den mazlíčků 

Den, kdy by si každý mohl vzít do školy svého mazlíčka a představit ho 

spolužákům, povídat si o péči a všem, co vás ohledně zvířecích kamarádů zajímá. 

Pro akci se vyjádřilo 29 dětí, nejvíce z 2.A , 2.B a 6.A. 

2. Hledání velikonočních vajíček 

Tradiční velikonoční aktivita v anglicky mluvících zemích. Že by se uskutečnila i  u 

nás ve škole? Pro se vyjádřilo jen 16 žáků. 

3. Sněžný den 

Učení a zábava ve jménu sněhu. Představte si, co všechno by se dalo podniknout. 

Jen aby byl/vydržel ten sníh. Tato akce oslovila ale jen 6 otužilců.  

4. Den bez učení 

Jdeme do školy a nebudeme se učit! Cože? Ano, zraky vás nešálí. Strávit den bez 

učení by chtělo 64 žáků. Ohromné číslo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betlém vyrobili žáci pod vedením Kataríny Breskovcové 

 



4/Tipy (nejen) ze školní knihovny 
Najděte si o prázdninách čas na dobrou knížku, kterou si možná vybalíte pod 

vánočním stromečkem nebo si některou přijďte zapůjčit do knihovny. Zimní dny jsou 

na čtení jako dělané. Tipy přináší Mgr. Zuzana Trnečková 

 

Pokud vás omrzely vánoční příběhy a máte chuť na 

dobrodružství, mohu doporučit třeba Prašinu, 

přezdívanou jako novodobá “foglarovka”. Když se 

začtete, budete napnutí jako kšandy do samého konce. 

 

 

 

Máte-li naopak k naplnění 

vánoční nálady daleko a 

přesto byste chtěli něco 

netradičního, zkuste 

příběh kterak Doktor Proktor zachraňuje Vánoce. Slavný 

norský autor Jo Nesbo totiž nepíše zdaleka jen pro 

dospělé.  

 

 

Poslední tip není knižní. Určitě jste zaznamenali, že právě teď kina vysílají druhý díl 

kultovního Avatara. Neznáte? Napravte. Dechberoucí zpracování sci-fi, které se však 

naší reality týká více, než byste mysleli.  

 

 

 

 

 



5/Bav se 
Dvě děti bobují. Maminka je nabádá:,,Musíte se střídat, když máte jen jedny 

boby!”,,Mami,” povídá starší z bratrů, ,,ale to je přesně to, co děláme. Já je mám 

cestu dolů, on cestu nahoru.” 

 

Učitel uviděl Honzíka, jak jezdí po zledovatělé cestě z kopce po zadku.,,Není ti 

líto těch pěkných kalhot?”,,Prosím, není. Já mám pod sebou čítanku.”  

 

Sedí to za stromem a lítají z toho třísky. 

Co to je?  

(Pinocchio si holí nohy.) 

 

 

Víte, kdo měl v Čechách  

první mobilní telefon?  

Mach a Šebestová. 

 

 

,,Pepíčku, co jsi dostal 

 k Vánocům?” ,,PSP.”  

,,Á, to je ta nová hra?”  

,,Ne, ponožky, slipy, punčocháče.” 

 

Fanda se udiveně ptá Jendy: ,,Proč chceš od Ježíška dvě soupravy elektrických 

vláčků?” Jenda:,,Chci si taky hrát, když je táta doma.”  

 



 

 

Šťastné a veselé Vánoce, splněná přání, zdraví a mnoho 
dobrého v novém roce 2023 za redakci školního časopisu 

přeje Mgr. Zuzana Trnečková 


