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Ahoj! 

Vítáme vás zpátky u dalšího dílu Smajlíka! 

Doufáme, že se máte dobře a daří se vám. 
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Týden barev 

V týdnu od 24. do 28. ledna si pro nás školní parlament připravil týden plný 

barev. Žáci měli přijít každý den v jiné barvě. V pondělí ve žluté, v úterý v zelené, 

ve středu v černobílé kombinaci, ve čtvrtek v modré a v pátek ve všech barvách 

duhy. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. 

       Aneta Andělová, IX. A 
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Lyžařský zájezd  

Dne 6. února 2022 žáci ze ZŠ Horní Moštěnice vyrazili na lyžařský kurz. 

Po příjezdu do Nového Hrozenkova jsme tradičně šlapali na chatu po svých. Bylo 

krásné počasí, takže cesta utekla rychle. Během lyžařského kurzu se konala 

běžkařská vycházka. Ubytování nebylo nejlepší a většina dětí moc nejedla. 

Všichni byli rádi, když dorazili domů. 

Vanesa Miková, IX. A 
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Páťáci pro vás vyzpovídali pana školníka Milana Klimeckého. 

Rozhovor s panem školníkem 

1. Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?  

Je to různorodá práce. Baví mě opravování.  

 

2. Jaká byla nejzajímavější věc, kterou jste ve škole spravoval?  

Když praskla voda ve zdi v mateřské školce.  

 

3. Ve kterém pavilonu opravujete nejvíce věcí?  

Nyní je nejvíce práce v kuchyni.  

 

4. Proč jste šel k nám dělat školníka?  

Jsem v důchodě, ale nechtěl jsem být doma.  

 

5. Bavila Vás škola?  

Ano – tělocvik a zeměpis.  

 

6. Jaký byl Váš dětský sen?  

Chtěl jsem řídit kamion.  

 

7.  Co rád děláte ve volném čase?  

Jezdím na kole, venčím pejska.  

 

8. Jaké je Vaše oblíbené jídlo?  

Řízky, vepřo knedlo zelo, svíčková. Prostě česká kuchyně.  

 

9. Který sport máte rád?  

Hokej, fotbal a rád se dívám na atletiku.  

 

10.  Máte nějakého oblíbeného zpěváka?  

Mám rád takový střední proud, ne hard rock. Líbí se mi skupina Kabát.  

 

Děkujeme za rozhovor. 

Ptali se žáci V. B.  


