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Slovo šéfredaktora: 

Ahojte všichni! Vítáme vás v novém školním roce u dalšího dílu školního časopisu 

Smajlík. Jako každý rok proběhlo slavnostní zahájení úspěšně. Tento školní rok k nám 

nastoupili dva noví učitelé, pan Radoslav Nop a paní Kateřina Pospíšilová. Také nastoupili 

noví žáci do první třídy. Letos byla na škole otevřena pouze jedna první třída. Prvňáci 

dostali jako každý rok tablety. Doufáme, že všichni naši žáci začali školní rok výborně. 

Každé letošní vydání bude končit nějakou podařenou prací žáků. 

 

Šéfredaktoři:  Michaela Mišová 

                         Kateřina Odložilová 

                         Izabela Walterová 

Grafická úprava:  Veronika Valášková 

                                Vanesa Miková 

Korektura:   Mgr. Jiřina Ostrčilová 
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Výchovně vzdělávací zájezd do Polska  

Do Polska jsme vyjeli ráno 16. září 2019 autobusem. Po cestě jsme se zastavili na 

jedné benzínce. Nejprve jsme měli prohlídku Krakova. Byli jsme se podívat v katedrále sv. 

Stanislava a sv. Václava a poté jsme se šli podívat na Královský hrad na vrchu Wawel. 

Nakonec jsme k večeru dostali rozchod ve městě Krakov. Potom jsme jeli do hotelu. Ráno 

jsme brzy vstali a jeli do Osvětimi. Byli jsme ve dvou táborech. Bylo to tehdy velice kruté 

a smutné… Po prohlídce jsme jeli do Věličky do solného dolu. Návštěva solného dolu nás 

zaujala asi nejvíce. Ze zájezdu jsme si odnesli spoustu nových, ač některých smutných 

zajímavostí. Zájezd trval dva dny a velice se nám líbil.  

 Pavlína Janková a Lucie Klárová, VIII. A 

 

Přespolní běh – Všechovice  

Dne 1. 10. 2019 se konal přespolní běh ve Všechovicích. Když jsme dorazili na místo, 

dozvěděli jsme se, že závod začne až za hodinu. Začali jsme se tedy rozcvičovat. Byli jsme 

nervózní, protože jsme nevěděli, co se bude dít. Po dlouhém čekání závod začal. První 

běžely dívky z 6. a 7. ročníku, které měly trať dlouhou 1,5 km, stejně tak i chlapci. Poté 

běžely dívky z 8. a 9. ročníku 2 km. Závod ukončili chlapci 8. a 9. ročníku trasou dlouhou 

2,5 km. Už jsme jen čekali na vyhlášení a potom jsme jeli domů. 

Jana Havránková, VI. A 
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Právní vědomí - VIII. A 

2. 10. do naší školy zavítala paní Mgr. Zajícová z Policie ČR. Paní Zajícová pro nás 

měla připravený program, ve kterém nás poučovala o běžném životě. Snažila se nám říct   

o tom, že kdykoli můžeme zažít nějaké problémy a styky s policií… např. nám řekla, že když 

se budeme bránit při napadení, tak my za to stíháni nebudeme. Paní Mgr. Zajícová nás 

informovala o tom, jak silné a hrozné následky mohou být jen z nějaké pro nás absurdní 

věci. Dozvěděli jsme se toho dost a také doufáme, že se ještě během života dozvíme,          

a budeme rádi, když k nám paní Zajícová ještě zavítá.  

Tereza Kocourková a Vojtěch Bezslezina, VIII. A 

 

Slavnostní otevření venkovního sportoviště 

Dne 10. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo slavnostní otevření venkovního 

sportoviště. Byla to velká událost. Teď si přečtěte, co nám o tom napsala naše žákyně 

Kristýna Růžičková, která držela stuhu, kterou přestříhával pan starosta:  

„I přestože jsme se s Luckou a paní asistentkou bály, že to pokazíme, tak to 

dopadlo dobře. Nikomu nespadla žádná stuha, nikdo si nic nezlomil a to je hlavní. Celkově 

to bylo velice pěkné, ať už ty olympijské kruhy nebo ta štafeta, no prostě podle mě to 

dopadlo velice pozitivně (i přes menší komplikace kvůli zimě a kvůli hudbě).“  

Michaela Mišová, VII. A 
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Florbalový turnaj se ZŠ Kokory 

Dne 11. 10. si naši žáci 2. stupně zahráli zápas proti Kokorám. Zápasu se zúčastnili 

Zdeněk Suchánek a jeho mladší bratr Daniel, Štěpán Bureš, Pepa Suchánek, Lukáš Čada, 

Martin Horák, Jan Vinklárek, Matouš Ludva, Ondřej Kalovský a Radim Netopil. Nakonec 

naši žáci zvítězili, a to s velkým náskokem 18:7 i s nájezdy. 

Štěpán Bureš, VII. A 

Halloween 

Letos si pro nás parlament připravil DEN V MASKÁCH. Pár dětí masky nemělo, ale 

mnoho dětí si na masce dalo opravdu záležet. I někteří učitelé nás překvapili originálními 

maskami. Například pan učitel Nop překvapil mnoho žáků. Parlament měl nachystané               

i drobné odměny pro nejlepší masky. Také byl připravený dort pro nejlépe oblečenou třídu. 

Jako první se umístila VII. A, na druhém místě skončila IV. A a na třetím III. A a III. B. 

Myslím si, že se Halloween na naší škole povedl. 

Veronika Valášková, VII. A 
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Jak a kudy do Krajiny květin  

Naším dopravním prostředkem je květináč. Letíme pořád rovně a pod námi je řeka 

Orchidejka. Doletíme na nástupiště ve městě Růženec. Teď pojedeme Narcisexpresem     

a jízdenku si koupíme za jeden list. Pojedeme do hlavního města Hyacintinec.  

Ve městě se jdeme podívat do muzea, které se nachází v Pivoňkové ulici. Najdeme 

tam spoustu krásných květin. Z muzea se přesuneme na Slunečnicové náměstí, kde je 

fontána sv. Levandule a vedle ní se tyčí socha paní Milionbelsové. Pak se jdeme projít do 

parku, kde je spousta hlíny, ale rostou tam samozřejmě i květiny. Zpátky do Růžence se 

vrátíme Narcisexpresem.  

V Růženci se vydáme Fíkusdráhami na výlet do Pampelišek. Cestou projíždíme 

Fialkami a Petrklíčemi. Také jedeme okolo řeky Krokusičky. Uběhlo pár minut a už jsme 

v Pampeliškách. Jdeme se podívat do výrobny muškátů. Jsme tam na exkurzi. „A jéje, zase 

ten den utekl jako voda!“ No, takže se budeme muset vrátit zpátky domů.   

Michaela Mišová, VII. A 

 

 

 

 

 

 

 


