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Slovo šéfredaktora: 

 

Takže AHOJ! My vás zdravíme opět po dvou měsících, které jsou pro všechny 

ve znamení dohánění známek, ale pro IX. A již odpočinkem.  Nastává čas, kdy se třídy 

vydávají na různé výlety. Tímto dílem by se s vámi chtěli rozloučit Natka, Barča, 

Vlasťa a předáváme vedení Smajlíka do rukou budoucím sedmákům. Doufáme, že to 

zvládnou tak bombasticky jako my (hahaha! poznámka korektorky )! Takže jim 

přejeme hodně štěstí a trpělivosti. Mějte se všichni hezky. ČAU♥  

 

 

Šéfredaktoři:  Barbora Bubeníková, Natálie Procházková / Kateřina 

Odložilová, Michaela Mišová, Izabela Walterová 

Grafická úprava:  Štěpán Bureš 

Korektura:   Mgr. Jiřina Ostrčilová 
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Dne 15. 5. se konal Den proti rakovině. Michaela Kohoutková a Klára Horáková 

chodily po škole a vybíraly peníze za kytičky. Jedna kytička stála 20 Kč. Vybrané 

peníze se poté využijí na zlepšení kvality života onkologických pacientů, pomáhají ve 

výzkumu a jsou určeny na vybavení onkologických center.                                                                   

Michaela Kohoutková a Tereza Valentová, IX. A 

 

 

Dne 16. 5. se uskutečnil v Kulturním domě v Horní Moštěnici DEN MATEK. Děti 

si pro své maminky připravily vystoupení. Zahájily to Třepetalky a zakončily to paní 

učitelky. Maminkám se to moc líbilo a za výkony svých dětí byly moc rády. Doufáme, 

že i příští rok bude taková účast, moc se nám to líbilo a zatím ahoj. 

Izabela Walterová a Michaela Mišová, VI. A 

 

 

Dneska bych rád napsal něco o výletě do Malého světa techniky U6 se VII. A. 

Tento výlet započal hned brzy ráno, kdy jsme jako všichni přišli do školy. Všichni 

šťastní a naplnění energií. Když jsme nastoupili do autobusu, všichni už se nemohli 

dočkat co dál… a pak jsme tam dojeli, bylo to tam obrovské a my nevěděli kam dřív. 

Potom jsme dostali instruktora a mohli vyrazit do U6. Bylo tam toho hodně a všechno 

bylo zaměřeno na technologii. Všechny exponáty jsme si mohli vyzkoušet. Byli jsme 

rádi, že jsme si směli zkusit simulátor auta a spoustu dalších přístrojů… Prohlídku jsme 

zakončili akustickým tunelem a mohli jsme odjet domů. Všem se tam velice líbilo a rádi 

tam pojedeme znovu! 

                                                                      Vojtěch Bezslezina, VII. A 

Dne 10. 6. jsme vyrazili do Brna. Jako první jsme navštívili Vaňkovku, kde jsme 

měli hodinový rozchod na nákupy. Potom jsme přejeli do budovy JumpParku. Tam 

jsme mohli skákat hodinu na trampolínách nebo do molitanu. Na trampolínách jsme 

hráli míčové hry, ale molitanová zóna byla stále obsazena jinými dětmi. Výlet jsme si 

velice užili a zůstaly nám krásné vzpomínky. 

Martina Danišová a Adéla Gárská, VI. A 
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Dne 13. června jsme vyjeli na výlet do Prahy do Jump Areny a do Muzea smyslů. 

Nejdřív jsme jeli do Přerova a v Přerově přestoupili na vlak, který nás odvezl rovnou 

do Prahy. Do Prahy jsme dorazili v 9.15. Poté jsme se vydali na cestu do Jump Areny 

zaskákat si na trampolínách a vyzkoušet si různé překážky. Po hodině skákání jsme 

se přesunuli do Muzea smyslů, kde jsme byli omámeni optickými klamy. Po prohlídce 

Muzea nám byl povolen rozchod po Praze, abychom si zašli na oběd a podívat se po 

různých obchodech. Kolem osmé hodiny večer jsme odjeli vlakem z Prahy do 

Olomouce. Cesta byla delší, než jsme očekávali. Z důvodu nepříznivých podmínek 

byly spoje zpožděné, náš vlak zhruba o 3 hodiny. Tím pádem jsme se v Olomouci ocitli 

o půl dvanácté v noci. Do Přerova jsme dojeli v 1.00 ráno a domů do postele jsme 

dorazili až o půl druhé ráno. Takže se nám výlet trošičku protáhl, ale nevadilo nám to. 

Náš poslední výlet na této škole jsme si nejvíc užili! 

Barbora Bubeníková, IX. A 

 

Všechno to začalo tím, že jsme se dostavili na přerovské nádraží. Poté jsme 

nastoupili do vlaku a už jsme „frčeli“ do Ostravy. Po příjezdu jsme se vydali do Velkého 

světa techniky, kde jsme se vyřádili, a dokonce i něco naučili. Po dvou hodinách 

vzdělávání jsme plní dojmů opustili Svět techniky a vydali jsme se do nákupního centra 

Nová Karolína. Zde jsme měli rozchod přibližně na dvě hodiny. Napapaní a spokojení 

jsme se rozhodli pokračovat v naší životní cestě, která nás zavedla do ENHA Freestyle 

haly neboli do trampolínového centra. Tady nás přivítal příjemný personál, který nám 

připravil jak rozcvičku, tak průpravu skákání na trampolínách. Po našem dalším 

životním výkonu jsme se všichni unaveně dostali zpět na ostravské nádraží a loučili se 

s dalším skvěle užitým dnem. 

Alice Drozdová a Eva Buchnerová, VIII. A 

 Přijela za námi skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic. Na začátku 

se nám líbilo, že nás hezky uvítali. Herci, kteří hráli postavy z historie, měli krásné 

kostýmy a doplňky. I když byli jenom dva, dokázali zahrát víc postav. Oba herci dobře 

mluvili a artikulovali, takže se to dobře poslouchalo. Dávali nám vědomostní otázky, 

které nebyly zas tak těžké. Vystoupení bylo pěkné a hezky připraveno. Taky se nám 

líbilo, jaké měli zkušenosti s dětmi. 

Richard Zámoravec a Tomáš Svěchota, VII. A 
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Přejeme vám hezké prázdniny! 

 

 

 

Těší se na vás všichni šéfredaktoři  

a grafici z budoucí VII. A! 
 


