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Ahoj, ahoj, 

vítá vás opět Smajlík ve školním roce 2022/2023, 

tentokrát v úplně nové sestavě: 
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Den s pohádkou v I. B 
Matěj: Hrál jsem v pohádce O veliké řepě a hrála tam i moje aktovka. 

Sofinka: Hrála jsem v pohádce O perníkové chaloupce kočičku a vyráběli jsme vlky. 

Tobias: Hrál jsem v pohádce O perníkové chaloupce taťku a líbila se mi pohádka O Červené 

karkulce. 

Julie: Líbila se mi pohádka O perníkové chaloupce, hrála v ní moje kamarádka Mariánka. 

       děti z I. B 
 

  

 

 

 

 

Evropský den jazyků 

?! Náš den jazyků!? Den jazyků jsme slavili jen v ruštině, a to tak, že jsme dělali každý svůj 

pracovní list. Myslím, že to bylo moc super. Bylo to jednoduché a moc hezké i kreativní. Většina 

z nás dostala jedničku, což nám za to na 100 % stálo. (Jednička zadarmo). Díky tomu jsme si 

procvičili azbuku, kterou procvičovat potřebujeme. Jak říkám, bylo to fajn a také jsme si 

odpočinuli od pořádného učení. 

 Nela Drozdová, VIII. B 
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Dramatizace pohádek v I. A 

Agátka: V pohádce Jeníček a Mařenka jsem hrála Mařenku a v pohádce O Budulínkovi 

velkou lišku. 

Bart: V pohádce O Budulínkovi jsem hrál Jeníčka. 

Verunka: V pohádce O Červené karkulce jsem hrála vlka a v pohádce O Budulínkovi 

malou lišku. 

Markétka: V pohádce O Červené karkulce jsem hrála Karkulku a nejvtipnější pohádka 

podle mě byla Červená karkulka. 

Míša: V pohádce O perníkové chaloupce jsem hrál dědečka a v pohádce O koblížkovi 

jsem hrál koblížek. Nejhezčí pohádka podle mě byla O koblížkovi. 

děti z I. A 
 

 

 

 

Přespolní běh 

Jela jsem se svými kamarády na přespolní běh 4. října do Všechovic. Bylo deštivé počasí, od 

rána mrholilo. Uběhla jsem 1,8 kilometru a trasa vedla blátivým terénem. V naší kategorii 

jsme se umístili na 7. místě z 12 týmů. Stala se nehoda, že jednomu klukovi uklouzla noha a 

spadl do potoka. 

Eva Havránková, VII. B 
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Sedmáci pro vás vyzpovídali paní učitelku Janu Potočiarovou. 

Rozhovor s paní učitelkou 

1. Jaký předmět nejraději učíte? 

Nejraději učím český jazyk, protože o něm můžu říct dětem spoustu zajímavostí. 

2. Jaká je vaše nejoblíbenější třída? 

Všechny třídy mají své pro a proti. 

3. Co děláte ve volném čase?         

Ráda jezdím na kole, chodím se synem na hřiště a také si ráda čtu. 

4. Máte z minulosti nějaký nepříjemný zážitek, který vás ovlivňuje dodnes?             

Ano, v minulosti jsem spadla z koně, takže se raději k těmto milým zvířatům 

nepřibližuji. 

5. Jaký je váš největší úspěch?       

To, že mám zdravého syna a můžu učit žáky. 

6. Proč jste si vybrala naši školu?     

 Bylo zde volné místo. 

7. S kterými učiteli si rozumíte nejvíc?     

 S paní učitelkou Čechákovou a Opavskou. 

8. Co máte nejraději na své práci?    

  Nejraději mám žáky. 

9. Co vás dělá šťastnou?        

Šťastnou mě dělá spánek a dobrá jídla. 

10.  Jak jste přišla k tomu, že chcete být učitelkou?       

 Chtěla jsem být učitelkou už od malička. 

Děkuji Vám za rozhovor. 

 

Bára Andělová, VII. B 

Halloween v základní škole 

Na Halloween měly děti za úkol přijít v maskách a vyzdobit si třídu. Soutěžilo se o nejhezčí 

masku a vyzdobenou třídu. Třída, která vyhraje, dostane sladkou odměnu. Všechny třídy se 

zúčastnily, ale mohla vyhrát jen jedna. Děti byly oblečené do kostýmů a měly pomalované 

obličeje. Výzdoba ve třídách byla pěkná, hlavně pavučiny, pavouci, dýně, netopýři, strašidelné 

balónky, duchové a nádherné výkresy dětí. Všichni si to náramně užili.  

Klára Vejrostová, VII. B                                          

                                                                                    

 


