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Slovo šéfredaktorů: 

Ahojte,  

chtěli bychom vás přivítat po dvou měsících u dalšího vydání Smajlíka. Za tyto dva 

uplynulé měsíce se u nás odehrálo mnoho událostí, o některých se dočtete na následujících 

stranách. Na závěr zařazujeme další práci na téma Jak a kudy do Krajiny…To by bylo od 

nás vše a těšíme se na vás v dalším vydání po Novém roce. Takže čus bus autobus!!!  
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Hasičská beseda 
Dne 4. listopadu se VI. A v přerovském Atlase zúčastnila besedy s hasičem 

z Hasičského záchranného sboru. Pan hasič nám povídal o tom, jak se máme chovat 

v případě požáru. Připomínal, že je důležité si zapamatovat telefonní číslo 150. Pomůckou 

na zapamatování čísla je nula jako rybníček nebo jako hadice. Přednáška byla zábavná a 

všichni si z ní vzali ponaučení. 

       Valerie Kopečná, VI. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naší přírodou 
Dne 26. listopadu se konala v Přerově soutěž Naší přírodou. Soutěžilo se ve dvou 

kategoriích, v mladší kategorii postoupily Michaela Mišová a Izabela Walterová. Ve starší 

kategorii postoupila Eva Buchnerová. Všechny tři žákyně postupují do dalšího kola, ve 

kterém jim budeme držet palce.  

Karolína Hudečková, VII. A  
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Zeměpisný program – Galapágy  
Byl to velmi naučný program o souostroví Galapágy. Program se nám moc líbil, 

protože vyprávění bylo záživné a zábavné. Byli jsme informováni o pravidlech, jak se na 

Galapágách máme chovat. Dívali jsme se na nádhernou přírodu a zvířata. Uvítali bychom 

další programy. 

Andrea Vránová, Barbora Valentová a Gabriela Koritarová, VI. A 

 

 

 

 

 

 
 

Zeměpisný program – Tam na východě 
Při zeměpisné přednášce nám pan Kubeš vyprávěl o své cestě do Rumunska, 

Moldávie a na Ukrajinu. Přednáška byla zajímavá a těšíme se na další.  

Julie Jemelková, VIII. A 

Vánoční jarmark 

Jako každý rok se i letos pořádal vánoční jarmark. Všechny třídy, které měly 

stánek, utržily spoustu peněz. A všechny třídy by určitě rády poděkovaly rodičům, žákům 

nebo jiným rodinným příslušníkům za to, že si v jejich stánku něco koupili. Celý den 

zakončilo rozsvícení vánočního stromečku.  

Martina Danišová, VII. A 
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Zájezd do Londýna 
Ve dnech 9. – 13. prosince jsme byli na zájezdu v Anglii. Byli jsme ubytováni 

v rodinách, takže bylo velice zajímavé poznat anglický způsob života. Přečtěte si, jak 

zájezd ohodnotili osmáci Marie Gjoreva, Vojtěch Bezslezina a Tereza Kocourková:  

„Do Anglie se jelo 9. prosince. Třiadvacetihodinová cesta autobusem byla super. 

Hodně jsme se nasmáli. V Anglii hodně pršelo. Byli jsme na Tower Bridge, London Eye, v O2 

aréně, v Tescu, v Brightonu, v Primarku. Anglie byla super, líbilo se nám to.“ 

  

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 náměstí Slunečnice. Je tam 

fontána sv. Levandule a vedle ní se tyčí socha paní Millionbellskové. Pak jdeme do parku, 

kde je spousta hlíny, ale jsou tam samozřejmě i květiny. Poté jedeme zpátky 

Narcisexpresem do Růžence.  

V Růženci se vydáme Fíkus dráhami na výlet do Pampelišek. 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 

 


